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للنشرالأحمديدار

ثروتالمخالقجمدش01:القاهرة

.2/ء620577:تليفاكس

7:المنلا Aحسينطهش

86./203478:تللفاكس

للناشرمحفوظةالطعحقوق

والالاجيلالئوراة

والأساطيرالتناقضبين

غنميسيدسحه

5002دنايرالأولىالطبعة

2524/0002:الإيداعرفم

5-03-5887-779:الدوليالترقلم
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"5والإناقىرأة

ولإئهكا!التناقضىبيهط

غئمىولمةالسيد
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حغا7،حمحىفيءطهـ.-طب!3

دراسةعلىردالكئابهذا

11؟!اليهوديةهنمحمداقتبسهالذيما11

جايجرإبراهأماليهوديللحاخام
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نلىاء

الشعوبجميعيا..هذااسمعوا

)1(المثنلاسكانجميعلا..أصغوا

بالأياديصفقوا..الأممجميعيأ

الابتهاجبصوتللهاه!فوا

)3(الأممعلىالملهملك

الأرضكلياللرباهلفي

(1)3وغنوا..اورنمو..اهتفوا

خالمقنأالربامأمونجدؤونركعنسجدهلم

مباركأالرباسمليكن..إلهنأهولانه

الأبدوالىالآنمن

)15(مغربهاإليالشمسمشرومن

ملجأ..لناالله..اللههوالربأناعلموا

الضيقا!فيوعونأ..وقوة

الأرضتزحزح!ولو..لخشىولا

)2(المبحارقلبإليالجب!انقلب!ولو

إلياستمعوا..البنونأيهاهلم

)5(بكعزهملأنأسطوبى،الربمخالفةفأعلمكم

(1)0هذالايفهموالجاهل..لعرفلاالبلددالرجل

صرخ!داربفإليك..أناأمأ

)6(تكلم!لنلكآمنت)7(..ومسلممسكينوأن

الرحبمنفأجبني..المربدعو!الضيقمن

اخاففلاليالمرب..

ليالرب؟!الإنسانبيلصنعماذا

بأصساني!سأرىأنأو

إنسانع!التوكلمنخير..بالربالاحلماء

الرؤساءعلىال!وكلمنخلر..بالربالاحلماء
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أبيدوهمالربباسمإ!بيأحاطواالأممكل

أبيدوهمالربباسمإ!وأكتنفونى..بيآحاطوا

إ!الشوككنارأنطفاوا.النحلمللبيأحاطوا

()17آبيدوهم..الربباسم

أصرخ....الربإلىبصوتي

)18(اتضرع....الربإليبصولي

بلحمىعظمىلصمقتنهديصوتمن

صالحبكالم..قلبيفاض..البريةفوقأشبهت

للملكبإنشائي..انامدكلم

)4(ماهركاتبقلم..لمساني

يسلكونوجهكبنور..يارب

)9(قوتهمفخرأنتلأنكيبتهجون..باسمك

والرؤساء..الشعوبوكل..الأرضملوك

المرباسمليسبحوا..الأرضقضاةوكل

()91وحده..اسمهتعالىلمحدلانه

اللههوالرب..الربباسمالأتبىمبارك

(2)5لناأناروكد

المذيالأهيالنبيالرسوليتب!نالمذين11:الرحيمالرحمناللهبسم

بالمعروفيأمرهموالإلجيلالتوراةفيعندهممكتوبايجدونه

المخلانثعليهمويحرماثطيباتلهمويحلالممنكرعنوينهاهم

بهامنوافالذلنعليهمكلألتالتيوالأغلكلاصرهمعنهمويضع

المفلحونهمأولئكمعهأنزلالمذيالنورواتب!اونصروهوعزروه

ملكلمهالمذيجميعاإلميكمالملهرسولإنيالمناسأيهاياقل.

ورسولهباللهفامنواويميتبعيىهوألاالهلاوالأرضالسموات

وهن.تقدونلعلكمواتب!هوكلماتهباللهيؤمنالذيالأهيالنبي

العظيماللهصدق011بط!لونوبهبالمحقي!ونأهةهوسىقوم

(571951)أفالأعر
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مدخل

البشرلةللجاربطبيعينتاجهيالمتعددةبجوانبهاالحديثهالحضارة

فيوالتفكيرماضيهعنالحاضروافمطاع.والازمانالعصورمرعلى

معالتعالشعدمأنكما،البائدةالتخلفأسالبمنيعدبغدهوصلهعدم

والطرقللسحبالكافيالوك!واعطائهامعهاوالتعاملالآخرينتجارب

الصفرنقطةالىبهالعودهاقلهاالتىنتالجهامناالفرديجنىانتكاسةيمثل

بالضرورةينتظروكمأكيفأالطبيعيالانتخابفانالمقابلوفى.اللانهالى

التيالبدائيهالمرحلةلينوشتان،الاخرونانتهىحيثمنيبدأمنكل

.والملطورةالمتحضرهالاجناسواقعوبدنوالهمبيةالجهلسمودها

مشقةعنالحضاراتتغنيانلمكنالتاريخيهالخريطةجدولةإن

منوالهاكدعني-المغامرلنالأفرادعنفضلا،المميلةالذاتيةالدجربة

نئالجه.ندخيلأونهايتهنعلممالاإليتقودنأفانها-الجارفالسيلهذا

نعم،والمواردالمشاربفتخيرتلنفسيأستقيأنمتعمداأردتانىغير

الفقت،وكيفماوجد!أينمأوالتلقأسةالعفولةأتبعأنفاخترتلخيرت

الكلاملكسبالعفويهأنلعلمي،دولفيلصنعأورأىفيلكلفدونما

الجد.الواقعتلبسوالتلقاليه،الصدق

يعاقبعلميةجريمةلهومسبقاالنتالجورسممقدماالأهدافوضعان

ناكما،اللوممنصاحبهالسلمو!لما،المدححقهوالاجدالالدارلخعليها

اليلهتعرضالتيوالشواهدالأحداثوراءيسيرانالمورخامرصلاح

تدليساوإضافهأوبحذفمنهتدخلابنىدون-أمامهالا-تقودهحنت

علىالعملضرورةمع،المسبقةلأفكارهالانسياقأوللواقعئتكيساو

لس!ولأنه.ذلكلهعنكلماوتصحدحهاالشخصبةالأفكأرهذهلجدلد

دسشملمأنالمركبالجهلمنفان،الزلملمنمعصومانسانهناك

بهايتلونلمحدالتيالتحاملأو-كانكانوعهاأيا-الولاءلمشاعرالمورخ

له.وعرضهللتارلخفهمه

BERNARD،لويسبرناردكلمةهيجميلة LEWISفيها:لقولآلتي

فيوقربماالحالبطليعةلبداوناللاريخاسترجاعلحاولونالذينإن11
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لاسبقوهممنبخلافأنهمعلى،السنينمرعلىتناثلوهوماالناسذأكرة

نأيحأولونبلللناسوإبلاغهاالماضيذكريأ!تردلدبمجرديكلفون

منلبدخونلااخطاءمنفلهاماويصححواثغراررمنفيهامأيسدوا

لكونأنيحدثمأوكثيرا.والفهمالدثة:شيلينلحقيقسوىذلكوراء

هو-اللارلخاسترجاعمن-غرضهميكونأنحتىأوجهودهمنللجه

أنهاالذكرياتدراسةمنلهميتضحوقد.تحليلهطريقعنالمأضيقتل

للجمدعمعروفاالشأنهذافيإليهانلهوامأيصبحوحدن.ومضللهزائفة

.بدأوأحنثإليانتهوالأنهم،قوتهيفقدالمأضيمنالجزءهذافان

مدمراتةلنرهملكونقدالماضىيسترجعونالذينالعلمأءفانالسببولهذا

جديد،هوممابكنيريلالواأنذلكمقابلفيباستطاعتهمأنلىع،للغايه

.11شوأئبمنبهاعلقدديكونمماوينقوهأالجماعيهالذاكرةيثلرواوأن

)ك!!هجايجرابراهأماليهوديالحاخامكبام833سنةوفي

Eعنوانهجانزهعليهنالبحئأبألماندا(بادنويز)مدينهحاخامس!ك!(كل

ليزنسكىرودولفوصفوقدإ!(؟اليهوديةمنمحمداقتبسهالذىما)

(RUDOLF LESZYNSKY)زمنفيالعربلةالجزلرهفياليهود)كتابهفي

تأريخيحدثبأنهالبحثهذا،م5191برللنفيصدرالذي(محمد

بدنالعلافاتموضوعفيعدلدةومقالا!كلبألفثيومهاومن.هام

جوتلالند..سكتابمنها،نواحيهمختلفمنئتاولتهوأليهودالمسلمين

(العصورعبراتصالاتهموالعربالميهود)المعنونتا.*.3(د!+)5)

محمدالنبىتلقىمنيدعلى:جوللاينتساعلحيث،أم9ءهندويورك

مسلويأ!منكثيرةكلاباتأنالمؤلفولاحظ؟معلموهكانواومنأالعلم

يفترضأنللمرءأنإلىخلصثم،الموضوعهذاحولدارتمخللفه

بنفروثيقهصلهعلىالمبكرةسنواتهفيكانمحمدأانالصوابمنبقدر

الكتاباتلصورهمالذينأولنكعنكثدرأيختلفونيكونوالمال!هودمن

اليهودمنالرسوللجياورونكانوامنمعتقداتأنهذاومعنى.التلمودله

اليهودلة.الدلأنةمنالرسولأخذهماجمهرعلىمباشرتلأتدرلهاكان

نأالملاحظأنغدر،العاملهذهعندأساسأالغربعلماءعلموهفوقد

لدراسةابدالخضعلمالبحوثهذهحكليهأاعتمدتالتيالأخباربعض
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لزاللاالذيجالجراليهودىالحاخأملدتحتتكنولم،نقديهاكأديمية

الممراجعوفرةعلىسبيةمراجع،ثم!نأكتابأجوتيالنرأىفيبحثه

مراجعمننملكبماالآنباسلطاعئتاأنهعلىالحاضر.وث!نأفيالمتاحة

منكثدرعنالنقابنكشفأنمذهلةأثريةواكدشفاتوغربلةعربلة

مجردعلىلإعتمادهم،المنقلوأئمةالممؤرخونفد!أوثعالتيالمغالطات

وقياسهأأصولهاعلىعرضهاودونسواءحدعلىوالثمينللغثالنقل

فيالثأقبهوالبصيرهالنظروبتحكعالحكمةبمعيارغورهأوسبربأشباهأ

.خلدونأبنيقولكما،الأخبار

ال!وراةنصوصوبينالكريمالقرآننصوصبدنالمقارنةأبجدلهومن

الحقوبينوالئمينالغثبينلنميز،الملزانبكفتيمأمعرفةوالأناجيل

لعرفثمارهمومن11البشر،كلامهوومااللهكلامهوماوبينوالباطل

.إ!حمارأمفرسأتحدكستعلمالنهارسطعإذاحتى."أشجارهم

اليهودعلماءنقدمنوالجديدالقديمبشقيهالمقدسالكتابينجلم

منأصأبهوماتارلخهوتفنيدنصوصهوتمحيصالغربللنوالمعلقين

الإلهيةالكلماتترديدجمألالمتعبدعلىأفسدتغليظةبيدبشريةتدخلات

شاسعالبونان.والطهرالشفافيةفيلرفلالسماءمننزل!كماالنقية

واحداثهالهزيلوتارلخهالرقيقبأسلوبهالمقدسالكتابلينومخدف

بلغلهالعظيمالقرآنوبين،والآرميةواللونانيهالاغريقدةولغتهالمئتا!ضة

هذاكل.تسبقلمالتيوتشريعاصلهوأحداثهومعجزاتهوإعجازهالراللة

فييذكرنصيبالمقدسللكلاببأنزعممنعلىبالردكفيلكثيروغدره

الكتبهذهمنللأخذهالأمىالنبيلمحمدفماذاإذا،الكرلمالقرآنآلات

!؟..المقدسه

عالمأمحمدكانفهل!فللكندلنا،العربىالنبىأميةفىطعنواعندمأ

القديمهاليونانيهباللغةأو(المسلحلغة)الآراميهأوالإغرلقيهباللغة

!؟المندرسةبالعبرانلةحتىأو(المسلجيةفيالثانيالرجلبولسلغة)

فأين،موسارازيدعلىأم516عأمالمقدسللكتابنصأولطبعلقد

.؟منهمحمدواينمحمدمنهو

الصفاتمنبهغصرياقليميإلهعنيتكلمالمقدسالكتابان
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الموضوعاتجمعالىمدهمدأدصد!أنيعمل!مالهكل..بحجة

للمقارنةأمظأسلوبفالمقاربة..العناصروتقسيمالأبوأبوتصنيف

الإستطاعة.قدروالموضوعيةالدقةف!هتحريت..للموازنةلسهيلا

فإن..الزللمنهأربولكني..وحدهللهفهوللكمالطالبأفلس!

....والا..ربيأرضيتفقدإربيبلف

كنميسحهالمسيد

0002ينالر
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الرزيةوالاخلاقالدنلةالصفاتمنبهمأنبياءعنويتكلم،بهماالبشرية

اللهعنللكلمالكريمالقرآنأنحينفي.المجرمينأعتىبهحاكواما

ولله،أحدكفؤالهيكنولميولدولميلدلمالذىالصمدالفردالأحدالواحد

الكمالومثالاللهخلقصفوةهمأنبياءوعن،بهافادعوهالحسنىالأسماء

منمحمدليقلبسهتركوهالذيفما؟ذاكمنهذافأينوخلقأخلقأالبشري

؟المقدسكلابهم

صفوةمنكريمةنخبةكلبتهاالليالمراجعمنالعديدلديتجمع!لقد

صخورفيأسماءهمالأجلالحفر!والنقادوالمؤرخينالباحثينالعلماء

الخاصةمعلومأتكمنهملسلقىأنغضاضهتجدلاأنكحتى،التارلخ

بكلفهم.خاصةالساميينوديانهعامةللبشريهالعقائديالتاريخبتوثيق

المدقةموضعوهم،القولفصليرجعوالدهمالكلمةأصحابموضوعية

جيمسالأيرلنديالمورخلقول.سواءحدعلىوالمعارضالمؤيدبدن

اسرائيلبنىعنالكب!رلارلخهللعالم(رينان)قدمأنفمنذ:فرلزر

البشرىالتاريخعنمعلوماتناازدأدثالأولىعصورهافيالمسيحيةوعن

وأالتاريخقبلمالعصورالأثريهالكشوفطرلقعنسواءوغنىاتساعا

هذهتضافرتوقد.دقةأكثرنحوعلىالبدائلةالأجناسلدراسةنتيجة

مسدلأظلالذيالقناعذلك،ماحدإليالقناعلكشفنسبلاالحديثةالعلوم

بأبصارناننفذأنلناتتيحوأخذت.البشريةطفولهعلىالوفهذاحتى

طريقفيعثرةحجرمتأخرزمنحتىظلالذي،المصمتالحائطخلال

تبدوآفأولناولكشف،الكلاسيكىالتراثنطا!وراءعما،الباحثين

التيالسحدقهالمظلمهالأحقابتلكفيونشاطهالبشرىللفكرلانهائية

حالةبلوغهوحتىالأرضوجهعلىالبشرىالجنسظهوربينانقضت

.المدحضرةالإنسانيةالحياهإطارفيالكاملالنضج

والمعلقلنالمؤرخينكتببطونمنأوردتهانصوصفهذه..وبعد

منهامجانبلعرضتباعدمنوضممتهالفرقمنجمعتها،الغربيين

مجالفلا..برأيفيهاأصرحولملحكمفلهاأتعرضلم..البشريهحلاة

كانمااللهم..لمنفسىأنسبهاجملةأوأدعيهاكلمةفيهاولميسلتأليففيها

وحكمبدلللقولداممأ،معاصرأأمكأنسابقماغريلسانعلىمحكيأ
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القديمالعهد
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الأولالباب

لأسفارا

الخمسةالأسفار

التاريخيةالأسفار

الشعريةالأسفار

الألبياءأسفار

الضائعةالأسفار
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العهلى

الأسفارفهذه،أيأالملثاقTESTAMENTالعهدبكلمةالمراد

.الناسع!اللهأخذهميثاقاتملرجمدمها

الكركل32:11فقرةا2الاصحاحالتدثيةسفرا08فيجاء

11منه..سقصولاعللهلزدلا،لتعلموهإحرصوابهأوصدكمالذي

أقولالحقفإنى1811فقرة5الاصحساحمتىإنجدلفيوجأء

نقطةأووحدحرفيزوللاوالأرضالسماءتزولأناليلكم

."الكليكونحلىالناموسمنوأحدة

العهدمعنى

التيالنبلحهدمسفكعقيدةعلىاليهودعندمبنيةاللسميههذه

المسلام.عليهموسىذبحها

الدمموسىواخذ811فقرة24الاصحاحالخروجسفرفيجاء

علىمعكمالربقطعهالذىالعهددمذاهووق!الشعبعلىورشه

مدسفكعقيدةعلىالنصارىعندومبناها".الأقوالهذهجميع

.الانسأنلخطينهفداءالمصليبعلىالسلامعليهالمسيحسلوع

-أ-125فقرة9الاصحاحالعبرانيينإليبولسرسألةفيجاء

واحدهمرهدخلنفسهبدمبلوعجولللوسبدموليس!ا:2أ-.9

لكيجديدعهدوسلطهوهذاولأجل..ابديأفداءفوجدالإقداسإلي

الأولالعهدفيالتياللعدياتلفداءمو!صأرإذالمدصنلكون

بحسبوصلهبكلالشعبجملعكلمبعدماموسىلأن.........

وزوفأكرمزلأوصوفأماءمعوالتيوسالعجولدماخذالناموس

الذىالعهدثمهوهذاكائلاالشعبوجميعنفسهالكلابورش

.11بهاللهاوصأكم

الفديمالعهدأقسام

طبقا-القلايمالعهدأسفارالبريطانيةالمعأرفدائرةعلماءيقسم

يلي:كماهيمجموعا!إلمى-اللهودلهللتداليد
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الخمسةالأسفار:الأولىالمجموعة

بمعنىيونانيئعبيروهو،PENTATEUCHعللهاويطلى

الاسموأما،المقانونوتعنىولهد!30عللهايطلقكماالمشريعة،

!ه"ه+وهى:فهولهاالسامي

GENESISالتكوينسفرأ-

FXODUSالخروجسفر2-

LEVITICUSاللاوللنسفر3-

اللاللأERIالعددسفر4-

DEUTEROالتثندةسفر5- NOMIUM

الخمسةوالأسفارموسى

MAURICEبوكييهموريسيقول BUCAILLE:اليهودلهظلت

التوراةكتابهونفسهموسىأنتعلبرانطويلةلقرونوالمسيحية

ثدالربأنوالمحعةعلىأعتمدقدالدعوىبدلكدفعمنكانوربما

وكذلك،)17/4خروج!أالكتابفيتذكارأهذااكتب11لموسىقال

لئتلة11لمامهاإلبىكتابفىالمتوراةهذهكلماتموسىكملفعندما!ا

لثنلة11للكهنةوسلمهاالتوراةهذهموسىكتب11وأيضا324/)

وفللونجوزيففلافيوسمنكلالدعوىهذهتبنىفقد.31/9

الكلوأصبح،تمامأالغرضهذأهجرفقداليومأما.الاسكندرى

وبينالخمسةالأسفاربينالشرعلةجمرالنسبههذهعدمعلىيلف!

المسائم.عليهموسى

R.ديفوالأبقدم:أولا .P DEVAUXالمقدسالكتابمدرسةمدير

هذهبنسبةالقائلةالإنجيليهالمدعاوىتناقضقيمهوأدلهحججأبالمقدس

عامالتكوينلسفردرجمئهفىوذلكموسىإليالخمسةالأسفار

فين!كر:،أم629

ABENأسراأبينرفض ESRAالدعوىلهذهالميلاديأ2القرنفي.
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المخمسةموسىوأسفاريعقوبالأكبرالكاهن

فولوغرافيةصورةعنلرونجارسم
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الذىالمللادي61القرنفيث!ده!حTADTكرالستادلمحول2-

كما،ماتكيفبنفسهكتبكدموسىيكونأنباستحالهأشار

هنكفمات5:11-7فقرة34الإصحاحالمئنليةسفريصورها

فيودفنهالربفولحسبموابأرضفيالربجمدموسى

إلي!برهإنسانيعرفولمفغور.بيلامقابلموابأرضفيالجواء

تكلولممماثحينسنةوعشرلنمئةابنموسىوكان.اليومهذأ

لالثدنموأبعرباثفبىاسرائيلبنوفبكىنضأرته.ذهبتولاعلنه

0011موسىمناحةبكاءأيأمفكمل!يومأ

RICHARDسيمونريتلئمارلأكلد3- SIMONالتاريخ11دراسلهفي

بئسلسلالخاصةللصعوبأ!أم678عام11القثلململعهدالنقدى

فيالأسلوبوفوارقالروالأتوفوضىوالتكرارا!الأحداث

أحديتابعولمموسخطأضجةالكتابهذاأثارحثالمخمسه.الأسفار

تقرلبأ.سلمونر.حجةالمردأوبالنقد

(1)632سبلنوزاباروخالهولندياليهوديالفيلسوف:ثلألمجأ

توصلما266ص11والسيأسهالملاهو!فيرسالهكئابه"فييعرض

جملةمنعزرابنابراهيمالغرناطياللهودىالمفسرالحبرابيه

التالي:النحوعلىمؤكدةنلأنجإلىشملمصالمهحلئيات

الموجودالئ!ليةسفرمفتتجيكلبلمالسفىعللهموسىأنا-

ابتداموآبأرضفيالاردنعبرفي11:فيهاجاءواللىحأليأ

موسىأنهوجدأواضحلسبب،1/ء11الشريعةهذهلشرحموسى

سفرفيجأءكماسلناءبرلةفيمأ!وانهالاردننهريعبرلم

فيالربجمدموسىهنكفماث5611-فقره34الإصحاحالتتليه

.اليومهذاإليدبرهإنسأنيعرفولمقغوربيدامقابلموابأرض

مذبجحافهعلىتامبوضوحكلهألاصليموسىسفرنقش2-

ولكلسر!8:11فقره27الإصحاحالللثيةسفرفيجاءكماواحد

علىيشوعوسار،11جلدأنقشأ!الناموسهذاكلماتجميعالحجاره

وكتب32:11فقرة8الإصحاحيشوعسفرففي،كذلكموسىنهج

11إسرائيلبنىأمامكلبهاالتيموسىتوراهنسخهالحجارةصطىهنك
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عددحسبحجرعشرةاشيعلىكلهالأصليموسىسفرنقشلقد

موسىسفرأنذلكومعنى،عشرالالثيإسرأليلبنىأسباط

.الآنالمتداولهالحمسةالأسفارمنكئيرأأكلحجمهفيكأنالاصلى

!ا.عشرةالاثنتىسر11بقولهعزراابنإليهرمزماوهذا

فيوردكدانهكذلكعزراابنإبراهيماليهودىالحبريذكر3-

هذهموسىوكب11:نصهما9فقره31الإصحاحالتلثيةسفر

ولمجميعالربعهدلابوتحامليلاويبنىللكهنةوسلمهاالتوراة

:24الفقرهوفى11..00قائا*ةموسىوأمرهمإسراليلشلوخ

لمامهأإليكتابفيالتوراههذهكلمأتكتابةموسىكملفعنثما11

وفى11قائلا...000الربعهدتأبوتحاملىاللاويينموسىأمر

جملعمخاطبةمنموسىفرغولما11:لشه45فقرة32الإصحاح

ويستحيل:صراابنلقول000011لهمولالكلماتهذهبكلإسرانيل

آخركأللبقأئلهايكونأنمنلابدبلف!لكقلىكدموسىيكونأن

وأعماله.موهـىأ!واللروى

21الإصحاحفيأللكولنسفرفينصأاليهوديالحبرينكر4-

ومنعئملرل!ومنارضكمناذهبلأبرامالمربوق!11:افقرة

الأرضفيابرامواجتاز......أريكآلتبىالأرضإلىأبلكبل!

الأرضفيحينلذالكنعان!ونوكانمورةبلوطهإلىشكيممكانإلى

الكنعاندونبلادفيإبراهيمرحلهالأسفارمولفالمراوىفيهفيقح!،11

.الأرضفيح!نئذالحنعاتيونوكانأ:بقولهالراوىعليهاويعلق

تكنلميكتبكانغدماألأمورانعلىبوضوحيدلالئعليقوهذا

بزمنموسىمو!بعدكتبتفدالكلمأتهذهأنفالبهدوعلطكنلك.

المناطىهذهمنالكنعانيونإسرائيلبنوطردأنوبعدبألقليلليس

.يشوعأبامفي

موسىزماز!فبىالحلعأنيينلأز!طعأموسىيكنلمفالراوى2إذ

بهلئوخالذىالمسرهووهذاكأملةالأرنشيملخونيزالونلاكانوا

بكتمانه.وينصحصرابنإبراهلماليهوديالمحبر

التكولنسفرفيوجدأنهصراابناليهوديالحبرولذكر5-
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قدالمرلأجبلأنفيقول!ايراهيهوه41:11فخرة22الإصحاح

الهيكلبناءفىالشروعبعدالاالاسمهذايحملولمالملهجبلسمى

الثانىالأيامأخبارفيبهمصرحهوكماداودبنسليمانأيأم

فىالمرببل!بناءفبىسليمانوشرع!أ:12-فقرة3الإصحاح

فىالمئافيالشهرثانيفىالمبناءفىوشرعالمريا..جبلفيأورشليم

فيجدأمتأخرة(يراهيهوهالمشممية)وهذه11ملكهفيالرأبعةالسنة

موسى.زمن

يسمىالممكانهذاأنيحكىالمذيهوالراويأنيتضحهذاومن

عصربرؤلةوليسق.م4..عام!مرهبرؤيهالملهجبلالميوم

فىالملوميقالإنهحتى":المنصمؤلمفيقول.السفىعللهموسى

قديم.33ص11لرىالمربجبل!

كتابهمن266صفىسبينوزأباروخالمفيلسوفبقول:تالمظ

بطريقةبحثىفيأسيرولمكبى!أ:(والمسياسةالملاهوتفيرسالمة)

الأسفاربتدوينلمحاموابمنالمتعلقةالممسبقهبالأحكامسأبدآمنظمة

بلموسىأنهتقرلبأالناسظنلمقد.المقديمالمعهدفيالأولمىالمخمسة

لظنمنعدواأنهمحتىباصرأرالمرأيهذاأبدواالمفرلسيلنأن

عزرابنإبرأهلمفإنالسببولهذأالمارقينمنذلكخلاف

لكنولمماحدإليحرأفكرهكانرجلوهوأم(167أم)39.

هذاإلي-اليهودعلماءمن-تنبهمنأولوهوبهيستهانعلمه

رأيهعنالافصاحعلىعزراابنلجرؤولمأعلمفلماالخطأ

أخشىفلنأنأأما.مبهمةبألفاظإللهبألإشارةواكتفىصراحة

.11ناصعاالحقوإظهارتوضيحها

J.سميث.جالمورخالباحثلقولرابعأ: SMITHالخروجسفرعن

GODك!EARLYLSRAELكلابهفبى AND MAN0335-صص:
إلايكبلمالمقدسالكلابأسفاربيننقرؤهالذيالسفرهذاإن!!

الأحداثهذهكأنتوربماف!ه.الواردةالأحداثمنطويلةفترةبعد

الانحئىلزاللاكمابعضهاكانإذجيل.عنجيلامحفوظه

وبخاصةالمناسباتفبىالدينرج!يرتلهاالتيالدلنلةأ!وهضمن
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.11الفصحعيدفي

1صفىتويبنىارنولدالمورخيذكر:خاهسا 3 Aكتابهمنأح

نسخههىإنماموسىشريغهالمسماةوالمشريعة:!االبشريةتأريخ11

النسخمؤخرااكتشفتوقد،الاكديالسومريالقانونمدونةمن

.م.أق4القرنإليتعودوالمتىمنهاوالحثلةوالأشوريةالمبابلية

..؟!موسىتوراةأين

سبينوزاباروخالفيلسوفبحث11موسىتوراةأين11غوانتحت

السرعللهموسىكتبهاالتيالحقيقلةالخمسةالاسفارعندكيقابحنا

لكتبهالمالدىحالياالمتداولةالخمسةالأسفاروبينبينهاوالعلاقة

نسبلهاعلىدصرونالفريسيونالأحباركانوإن،إطمأموسى

كتبوالسياسةاللاهوتفبىسبينوزارسالهففبى.وزورأكذبأإليه

يرى11:(الغفران)كتابهمنصفىفيليبسابرأهيمالقس

كتبموسىأن-الحاللةالخمسةالأسفارلإشاراتطبقا-سبينوزا

الحربكصةعلىيحتوى"الربحروبسفر11يسمىسفرأبنفسه

الكلابفيتذكارأهذااكتبلمموسىالربفقال11:عماليقضد

تحتمنعمالملقذكرأمحوسوففإنييشوعمسامعفيوضعه

يسمىسفرإلىأخرىإشارةوهنكأ.17/4الخروج11السماء

مععهدأعقدواعندماإسرائيلبنىأمامموسىقرأه11العهدسفر

02الإصحاحفيالسفرهذأمضمونأنسبينوزاودرجع.الرب

يتكلمولافنسمعمعناأنتتكلملموسىوقالوا11:الخروجسفرمن

جاءإنمااللهلانلخافوالاللشعبموسىفقالنموتلئلااللهمعنا

منالشعبفوكف،لخطئوالاحتىوجوهكمأمأممخافتهئكونلكي

وفي.000011اللهكانحلثالضبابإلىفاقتربموسىوأمابعلد

مسامعفيوقرأالعهدكتابموسىوأخذ24/7:11الخروجسفر

لثنيةوفى،11لهونسمعنفعلالرببهتكلمماكلفقالواالشعب

عهدتأبوتبجانبوضعوههذاالتوراةكتابخذوافيقول3/25:11

:831/لشوعسفروفى."عليكمشاهدأهنكليكونإلهكمالرب
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سفرفىمكتوبهوكمااسراليلبنىالربعبدموسىأمركما11

حلايدأعلبهاأحديرفعلمصحيحهحجارةمنبحموسىلوراة

هنكوكتب.سالمهذبالحوذبحواالربمحرقاتعليهواصعلاوا

.11اسرانيلبنىأمأمكتبهاآلتيموسىتوراهنسخهالحجارهعلى

علىلحلوىسفرأىلدلنايكنلملما:قألا؟سبينوزاويجيب

نعترفأنفلجب11يشوع"عهدعلىأو11موسىلوراة11نسخه

11الملهتورأهسفر11أنإذأونستنئجإ!فقدقدالسفرهذابأنضرورة

كانبلالحاليةالخمسةالأسفأرمنيكنلمموسىكلبهالمذىهذا

بناء-سببنوزااليهوديالممؤرخيرىكماكليه.غهامختلفأسفرأ

الذي11اللهتوراةسفرأن-الحالميةالمخمسةالأسفارفيجاءماعلى

انذكرالحالد4الدورأهوأضعلأنجداصغلرأكانموسىكتبه

التلثيهسفرذلكإليلشيركما،التوراةالأحبارا!ىموسى

بنىللكهنةوسلمهاالتوراةهذهموسىوكتب31/9-242611-

فعندما..إسرائيلشيوخولجميعالربعهدلابوتحأمليلاوي

أمر،تمامهاإلىكئابفيالتوراةهذهكلماتكتابهموسىكمل

شاهدأهنكلملكونالهكمالربعهدلأبوتحأملياللاويينموسى

والأطفدوالنساءالرج!الشعبجميعامأمكراكهطلبثم..عليكم

التلثيةفيكماولتعلموالسمعوالكيابوابكفيالمذيوالغريب

إسرائيلكلأمامالتوراةهذهتقرأ11قائلا..موسىوأمرهم31/0111

منبكثدرحجمأأالطكانانهعلىكبلرهدلالةوهذه11مسامع!فى

كلماتبجميع11كلهقرأعتهالممكنمنكانإذالخمسةالأسفار

الجميع.يفهمهعاممجمعفي11التوراة

الخمسة.الأسفارهذههىلملستالأصليةالتوراةأنهذاومعنى

51الدورلسندفحصهندلجةعللناولعلداللهوديالمؤرخلذكرثم

أنالخمسهالأسفارفيكئلرةنصوصتوجدكانتلمما11:فلقول

العقللكنبعكسعلىبلالخمسةالآسفأرمؤلفهوموسىلكون

كتابهمن4صافيفدلبسالدكتورالقسولعلى."النسبههذه

منسبينوزااسحخلصهاالليالئلاثالنتالجهيوهذه11فيقولالغفران
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رأىوللخصالتوراهسندكصةلناتلخصوهىعزراابن!م

على:تشمللأنهاالوكتذلمكفينفسهسبينوزااللهودىالممورخ

الديالخمسهالأسفارهذهيكبلمالسلامعلدهموسىأنأ-

موسى.إليولنسبونهااللوراةأنهاوالنصارىاليهودعلدهايطلق

طويلبزمنموسىبعدعاششخصالأسفارهذهمؤلفإن2-

جدأ.بل

الأسفارهذهعنمختلفأسفرأكتبقدالسرعل!هموسىأن3-

.المشهورةالمروجةالخمسة

عمافضلا،علميةنقليهاسسعلىهذهاسئتبأطاتهسبينوزاويعلل

عنفيقولالقديمالعهددونوأالذينوهمالفريسيينخواطرفييجيش

:هوتالالىرج!مننظائرهم

غيرفهيالكتالاأسفارحولوحذلقئهماللاهوتيينمزاعماما11

وسيلةعنبألبحثانشغلواكداللاهوتييننرىاننافلكبالقبولجديرة

المقدسةالكتبمنالتعسفلةوأحكامهمالخاصةبدعهملاستخ!

لاوهم.الإلهحهبالسلطةوالأحكامالبدعهذهوتبريرقسرأوتأويلها

لكونوامابقدرآخرموضعايفيجرأهواكثرحرصااقليكونوا

الأخطاءأنالمتحذلقونالأحبارهولاءيدعىكما.الكتابتفسيرفي

فياللهابقاهاالهيةأسرارالمقدسالكتبفيالمموجودةالكنيرة

المسافاتحتىوالعالماتوالحروفالنقاطفلؤولون.بعنالةالكلاب

كانإنأدرىلست..الهيةأسراربأنهاالنساخيئركهاالتيالمبيضاء

المخرفدنالعجائزدقوىمننوعأو؟!العقلاخداللعننأجماذلك

وحدهمانهمنعتقدحتىوالمخبثالغروربدافعذلكقالواأنهمأم؟!

أعمالاالافيهاأجدلمأنياسكلمولكنى؟!اللهأسرارعلىالأمناء

992-92)ص"صبلانله Yللمؤرخوالسياسهالملاهوتفيرسالة

.(سبينوزاباروخاليهودي

بثالئهةالقديمالعهدفبىدراستهكيلاس!اسكندراللا!كتورولخص

وهى:التوراتيةالمنصوصمناسنفاهانتأئج

موسى.تأللفمنليستالانالموجودهالمخمسةموسىأسفارأ-
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يدخللمموموسى.أورشليمأوكنعانفيكتب!الخمسةالأسفار2-

تلك.أوهذه

الممس!حمللادقبلأىسللمانملكإلىلرجعتحريرهأزمن3-

النورعبدمنيس)القس)1(سنة05.بموسىوفاهوبعدسنةبألف

.(لاللسفآرأهيناقشولممكيدسالمدكتورشخصيةعلىأعترض

العالمةيقول3الجزءالقديمالعهدفىالفولكلوركلابهوفى

النقدإلملهالوصلنتلجةأهم13:11صفريزرجميسالممورخ

علىالبرهنههيصحةوأكثرهابلالقديمللعهدواللغوىالداريخي

عليههيالليالمصورةفيالخمسةموسىأسفارفيالمتشريعسنأن

قبلموابوفىالصحراءفيأعلنهاموسىيكونانيمكنلاالان

إلاالنهاللةصيغتهاتتخذلمموأنها.فلسطينالإسرائدليونيدخلان

حملعندماو.م86عامأورشليمعلىنصربنوخذأسدللاءبعد

الخمسهالأسفارفىالقانونيالجانبانأى،المجنفىإلىمعهالميهود

عصرإلىالانعليهاهوالئيالصورهفيتأليفهيرجعلابإختصار

ألفكمامتاخر.عصرإلىيرجعوإنماإسرائدلبنىتأريخفيمبكر

مرهلأولالكهنوتيبالتشرلعشمميلهعلىالنقاداصطلحالذيالجزء

.بعدهاوالبابليالسيىفترةفيإماالآنعلدههيالليالمصورهفى

بلفهنوكدانوسعنافيكانواذاا!:27ص3جفىفريزرولضلف

فيلس!فإنهالتئتيةسفرشرلعةفيهنشرتالذيالملارلخكبيره

فيوذاعاالشريعةهذهاكتشفوقد،تأليفهاتارلخنحددأنوسعنا

قدكانتانهأولابد(ق.م)621يوشياحكممنعشرةالثأمنةالمسنة

خلدفتهحكمفبىالفتأنهاأوحكمهعلىالسابقةالفترةفىإماكتب

أنلؤكدالشريعةهذهتلضمنهاالتيالشوأهدلأنذلك،11منسي11

الممؤكدمنوانهالمتاريخهذامنكدمأأكثريكونآنيمكنلاتألدفها

الفروضأكلزفانالعموموفى،ق.م.السابعالقرنفيألفتقدأنها

حقأ.منسىالملكعهدفيكتبقدالملثنيةسفرأنإلىسنملرإحتمالأ

هذاأنفيالأحيانبعضفيالباحثينبعضساورقدالشكأن

خداعالىبالمغاحتي!فبىسعواالمذينالممعبدكهنةلمفقهكدالسفر

http://kotob.has.it



بمؤلفجهلنايكنومهما..القدمفىبالغعملبأنهالطبالملك

..نزيهأمصلحأكانأنهفىللشل!مج!هنلثفليسالتثنيهسفر

نقررأنعليناالعبءمنفإنهنبيأأمكاهنأالمؤلفهذاكانوسواء

الكهنوتيةالممسائلبينبوضوحلخلطالتنتلةسفرلأن،ذلك

كتبهأنهاللأكيدقبيلمنبداوربما.النبوةبروحعامبوجهوالشرعلة

وهوشععاموشوهمالثامنالقرنأنبياءبكبارالملهمالتأتيربدافع

هذهبقراءةسامعيهيقنعلكيالطبلعيمنكانوقدوأشعياء.

هوالذيالشجويالدفاعبلالجادالأنفعالفىيسلغرقأنالمبادىء

المقانونرجلهدوءإلىمنهوحماسهالخطيبحيويةإلىأقرب

تأثيرهوالحديثالقارىءعلىيلزكهالذيفالئأثير.وصرامته

سا؟جمهورأمامالمتقدمةالخطابةمجرىفىينسابالذيالوأعظ

نكادأننابل.الأرجاءوأسعةكنيسهفيمدويةممراتفىيحتشد

صوتهنبرأتتالثح!التيالمتلهفةومال!حهالمضطربتينجمنيهنرى

المستمعينآذانفيويدويالممقبىالمسقفلح!يترددوهوالجهوري

الممؤثروالمحزنوالأملالمطمئنالتأكلدبينتئراوحمختلفهبإنفعالات

العاللةالنغمةإلىوصلإذاحلىوالياسالمسيطروالفزعوالتوبة

الحديثإلىوأتىالبالغالرببغضبوالوعيدالمفزعالتحذلرمن

.السكونفينهائيأيللاشىحلىصوتهخفوالمعصدةالإثمعن

المسأواةقدمعلىالمخطيبهذامعيقفمنافسالقديمالعهدفىوليس

خطبته.ختامحسنفىالمرموقلنالنقادأحدبح!هذألاحظكما

والكندسةالمسلحيةالكنيسةتوكد802:11صفيل!ولاكسلويضيف

موسىتأللفمنهيالخمسهالأسفارأنسوأءحدعلىالد!ودية

كتبها.-الكاهنيتزون-موسىغيرأحدأبأنأحديظنألاويجب

مطرودأنفسهفسيجدذلكغيروأغقدنفسهلأحدسولتماوإذا

أنعلىالحميربعنادلؤكدوناللاهوتلونلأنالمكنيسةمظلةخارج

أخرالىفيهاسطرأولمنكلهاالأسفارللككبمنهوموسى

الاهالقنهمنهو(الحمامةالقدسالروح)وأنكلماتهامنكلمة

هذهملرفيينتهبىالبشرىالكتابأيالعاديالكتابإن.كلمهكلمه
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الإنسانكأنالأحوالاحسنوفىبنوجبلإلىموسىبصعودالح!

ابدلةرحلةفيماضبأننيأحس:"اللاليهبألأسطركلابهسينتهي

كائبموسىولمكن،11الممو!بلاكلرابأشعرلأننيقلميألمقىأناوها

كرسلنلك،البساطةهذهبمثللئركناأنيستطلعلمم!مقدس11

لمنأولصفودفنهوفالهنكرىليخلداللشهسفرمنالأخيرالإصحاح

المكلمكببعضنفسهيمدحانينسىولمبل،لممولهالميهودحزن

قولحسبموأبأرضفيالربجمدموسىهناكفما!11فق!

يعرفولمفغوربيتمقابلموآبارضفيالجوأءفيودفنهالرب

صباورفيموسىإسرائيلبنوفبكى..الميومهذاإلمىقبرهإنسان

عنغى.0011موسىمناحةبكاءأيامفكمل!يومأث!دنموآب

لمموسىلاعالئهةانعلىسلؤكدالسطورلهذهآخرقأرىءإنالمقول

اسلوبهوالأسلوبانعلىاللاهوئيونلصرفلكومعفطبكتابنها

قطالمتكلمصيغهالسابقهالفصولفييسدخدملموأنهنفسهموسى

أنبمأإذأ.الغأنبصيغهدالمأاسلخدمبلنفسهصحدلئهأثناء

لالنسجدإ؟إوالمصمتالمقبولإلاعلينافماكلملهأكال!المكنيسة

ليوتأكسل:ويضيفا!المنطقهذابعدشبىءلأينعجبولاأخوتي

وهى:الخمسه،الكتباوالأولىالخمسةالتوراةكتبشممى11

اللهوديالتقللدوينسبواللشة،الملاويون،،الخروجالمتكوين،

شخصيةسوىلس!الأخيروهذا؟موسىإلىالكبهذهوالممسلح!

مجموعةالدلنكتابولضم.اليهوديالمثدنأحبارخلقهاخرافية

مخالفةثمواللهود،يهوهبلنالمعقودهوالموأثيقالعالمخلقأساطدر

ابادة،)الطوفانربهمبهمأنزلهالذيوالقصاصللمواثيىهؤلاء

وقوعقصةلنافيعرضالخروجسفرأما.(شابهوماوعمورهسثوم

لموسىالميهوديالالهوظهور،مصرفرعونغدجملدأالميهود

ىأ،الدوراةودسلدم،المعبوددهمنشجهإنقاذعلىلهومسامحته

الالوريينوسفرالشهيرةالعشرالوصاياف!هأبمأ؟لموسى،الشرالع

تقديموقوانينالعبادةأصول،عنالمملبالتفصللتعليماتهو

فيالقدمأءاليهودللرحلىوصفأالعددسفرويمئل،القرابين
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الأولى؟الأربعةالكتبلموادموجزفهوالتثنيةسفرأما،الصحراء

الأخير.السفرهذافىهأمةبمكانهوخطبهموسىتعليماتوتحظي

هيالخمسهالكتبأنعلىوالممسيحيونالحهودالؤهوتيونويؤكد

.لل!هوديهوهفممنمباشربدلقينموسىوضعهمتكاملواحدمؤلف

نشأتوكدجدأ،واسعةالمكلبهذهمادهانفهيالأمرحقيقهأما

أستريوكالفرنسيوكان.كثلرةفروقامتدادعلىوص!غلا

تأتىالدوراليةالقصهأنإلىالانتبأهلفتمنأول176(.11-)84

فيويهوه،أحيأنأ(ألواهيمجمعها)الوهيميدعىإلهلسأنع!

ب!نما11الله!كلمةهى"عادهألواهيم11كلمةولرجمه.أخرىأحلان

توصلالئباينلمهذاونليجه*الرب"كلمهإلى11يهوه11كلمهسرجم

وضعثالخمسهالكتبأنمؤدأهأخ!مةإلمىلللورأةالعلميالمنقد

الميهوياسماءأصطلاحأعم!يهااطلقكثمأأكثرمصأدرإلىاسئئادأ

رنيسينمصدرينمنألضأمادتهاالخمسةالكبشملمدوا!وهي

الميهويالعنصرودع!بر.الكهنوليوالمقانونالئئنله:همااخرلن

وهوق.م.ا-9.القرنبنإلىلعودأنهيبد!وإذ،المتركلبةفيالأقدم

صيغةفيوتقاليدهاواصافهاالقديمةالميهوديهالقبانلوافعيعكس

أمام.فلسطينجنوبياسحوطففدالمقبانلهذهوكأنتلينية.

للالثولوجيأكئمرةق.م9-8القرنينفىقامفقدالألوهيالعنصر

أما.فلسطينشمالميفىانتشرتاللياللهوديهالمقبأنلغدالملالندة

قبلالسابعالقرنفيأورشليممعبدكهنهكتبهفقدالتئنيةسفر

لإقأمةالملكبهالسلطةسعىعكسوكد621(،عامالملائد)حوالي

اخلا:،الميلادكبلالسالسالقرنومنذواحد.مركزذاتجمادة

الخامسالقرنمنلصففيتجديدهواعيدالكهنوليالقانونلتشكل

والنظافةالقرابينتقديماصولعلىالقانونهذاولحلوىالميلاد.قبل

فلهانعكس!كمأالكهنودية.المموسسةوللظيمالخلمهوإقامهالطقوسية

اليهودلةالملولةفحالريادهدورللعبالطامحينالكهنهمصالمح

iعاموفيالألتاءهللكفبىنشأ!كدكانتالتىالعبودية it.ق.م

)2(مرة.لأولالخمسةالكتبفيالنظراعيد
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المصادرعنالبحث

MAURICEبوكييهمورس!يقول BUCILLE:أكثردراساتهنك

إدموندكدراسةدكيقةمعطياتفيهاوموضوعيةالمحجازا

EDMONDجأكوب JACOBالكتابهذافىويعطى،(القديم)العهد

هنكيكنلمالبدءفي11:فيقولالمشكلةعنوكأملةشاملةرؤية

المثالثالمقرنففي.النصوصفيتعددهنككانبلفقطواحدنص

المعبريللنصمدوناثثالثثألاقلعلىهنككانتقريباالمميلاد!بل

وللم!33عأ")++-ص!هالماسوري()الممحققالنصهنككان،لملتوراة

أليونانله،إلىالترجمةفي-ألاكلعلى-جزليااستخدمالذيوالنص

PENTATEPUE)أسفارموسىالخمسة(أوالسامرىبالمعروفوالنص

الىالجاهالميالدقبلالأولالقرنفيذلكبعديغ.+كل!د!3ل!ول

فيإلايتملمالمقدسهالكتبنصلدوينولكنواحد.نصتدولن

موجودةالئالثههالمدوناتهذهكان!ولو،الميالدبعدالاولالقرن

عليهكانعمارأىإلىربمالملوصولالمقارناتإقامةلأمكنالآن

سكه.فكرةاقللديناتكونالاالحظسوءشاءولكن.الاصلىالنص

بعدالتاسعالقرنإلىعهدهيرجعلللوراةجمرىنصألمحدمإن

فيتلساوىلاأسفارمجموعةمنيتكونالقدلمفالعهد،)3(الميلاد

علىلربومدىعلىالأسفارهذهكتبت.المنوعفىوتخللفالطول

شفويأ.المنقولالترأثعلىواعتمادأمختلفةوبلغا!لمحرونشمعة

اوحدثتأحداثبسببالأسفارهذهأكئريةوأكملتصحح!وقد

بحاثهأما.أحيانأمتباعدةعصوروفيخأصهضرورا!بسبب

أكثرمصادرعنالبحثفيجهدهمكرسوأفقدعشرالتاسعالقرن

وشممىمقبولمةمصادرأربعههناككانثأم854سنهففى.دقة

الئالية:بالأسماء

الألوهيميةالوثيقةب-اليهويةالوثيقةأ-

الكهنوليالنصد-التتتيةسفر-ج

فيتقعاليهويةفالوثدقة،أعمارأفي"أعطائهاالباحثونأفلحوقد

والموليقة(،المجنوبمملكةفيحررت)وقدالمميلادقبلالتاسعالمقرن
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،(إسرأئيلبمملكةحررت)وفدبقليلتاريخلاأقربفهبىالألوهيمية

جاكوبرأىفيالمللاد!بلالثامنالقرنإلىفينتميالثئتلةسفرأما

رأيفيالميالدقبلالشابعالمقرنأيجوزباسعصرإليوينتمي

بعدماأوالنفي!رإليفينلمىالكهنوتىالنصوأمأديفو،الأب

الصلاد.كبلالسالسالقرنايالنفي

لمحرونث!ةعليالخمسهموسىأسفارنصتحريريمل!دإذنبهذأ

اللراث)الثريالأدبهذاازدهارأنمعقولاولبدو)4(.تقثيربأقل

القرننحوأىالاسرائيليةالمملكةبدايةفىلاريخلايقع(الشفوي

الملكيالمبلاطفيظهرتالمعصرهذأففيالميلاد.قبلعشرالحادي

مجردعلبىدورهملقتصرلامتقفينمنتتكونالحيالكتبه()هيئة

أوليإرجاعيمكنأيضااللاريخهذاوإلي،واللدولنالكتابة

بعضكتابةلدونحتيخأصةأهميةلهاكانتوالمتي،المدونا!

والمنصوصالعشروالوصألاوموسىيعقوبونبوأ!الأناشيد

هذهكل.القوانينسنقبلدينيانفليداحدلتالتيعامهالتشريعده

القديم.العهدمجموعاتمختلففيمتفرقةقطعاتكونالنصوص

تم-الميكقبلالعأشرالقرنفىربماأى-بقليلفلكوبعد

(يهوهبهأاللهإسماليهوية)لانالروايهبالمعروفالنصتحرير

أسفاربإسمعرفتالمليالخمسةالأسفاربنيةبعدفيماشكلتالمتى

المروأيةذلكبعدالنصهذاإليأضيفتوقدالمخمسة.موسى

الاخرىوالمروايهألوهيم(بهااللهاسمالألهيميهالأنبالممعروفة

)5(0(القدسمعبدكهنهعنصدرتالأنهاالمكهنوتيةبالمعروفة

استطاعم4191سنةففى،هذامنلعقيدأأكثرالمشكلةولكن

Aلودزأ. . LOODSوفيمصادر،نلانةالميهويةالوثلقهفييمزأن

مصادر،ستهالئثنيةسفروفىمصادر،أربعهالالموهيميةالوليقة

وكما-هحررينلفاني!ةبينالموزعةالإضافالاحسابدونوهذا

R.P.ديفوالأبيقول DEVAUX-اللفكيروصلقثماأكتزفترةومنذ

مالهاكانالخمسةموسىاسفارفوأنلنأونواميسمنكثدراأنإلي

إلمىالمنسوبالئاريخبكئيرشمبقفئرةوفىالمتورأةخارجلوأزيها
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يفترضالخمسةموسىأسفاررواياثمن!دأوإنالوثأئى.هذه

قدالوثائىهذهأنلف!رضالذيذلكمنقدمأأكثرمصدروجود

منه)6(.خرجت

تشعباتزدادالخمسةموسىأسفارلكونالتيالمصادروكثرث

تحديدمعهلصعبمما.والمعلقلنوالنقادالمؤرخينلدىولعقيدا

جمس!المؤرخيقول.العبريةالمقوانينللكأوالأسفارهذهمصلر

ويميز2:11.ص3ج11القديمالعهدف!الفولكلور11كتأبهفبىفرلزر

منالأكبرالجزءلكونوالليالمعقدهالقوانينمجموعةفيالنقاد

علىقانونيةئكودناثأومجموعا!ئلثالخمسةموسىأسفار

فيالبعضبعضهاعنئختلفالثلاثالمجموعا!وهذه.الأقل

كلابعلىالتارلخيلترليبهأوفقاتشملوهيوطأبعها.تاريخها

ألمقىوإذا.المكهنوليالمسفروقانونالمللثيهسفروقانونالمعهد

تفهمعلىذلكساعدهفربماالمصادرهذهعلىسريعهنظرةالقأرىء

مأنطاقفيوذلك.العبريالتشريعتاريخفيمنهأمصدركلمكانة

أثيرثالمديالآراءكثرتوقد.لمهافحصهمخلالمنالنقادأكده

التعقيدفيبالغةتعدأنهاكماالنقادإليهاتوصلالتيالنتأئجحول

فإنثمومن.المج!هذافينسردهاأنعللنالصعببحيث

إل!يرجعأنعللهالاراءهذهعلياللعرففيلرغبالمذيالقارىء

عليهالحصولويسهلالموضوعبهذالتعلىالتيالكثيرةالأعم!

فيكأنونأكدمويعرفكأملا.تدوينأمدونهالآراغتلكيجدحيث

سفريئضمنالذىوهوالعهدكتابيسمىبماالخمسةموسىأسفار

الئالثالإصحاحإلى22آيهالعشرينالاصحاحمنالخروج

وهو.الأولبالتشريعالقانونهذاسمىوثد.33أيةوالعشرين

منوالثلائونالرابعالإصحاحالمخروجبسفرالإلصالكلسصل

العهدبكئابالأحيانبعضفييسمىمأوهو27إليأأأية

يعتقدالذيالألوهيمىالمصدرفيإلعهدكتابأدمجوكدالصغير.

الثامنالقرنمطلعفيفلسطينشمالفىكلبأنهعأمبوجه

المصرعلىفيحتوىالصغيرالعهدكلالااماالأكثر.علىالميلادي
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!مرفيالميعادارضفيكتبأنهعامبوجهيعلقدالذياليهوي

التاسعالقرنفيكتبانهأى.الألوهلمىالمصدركتأبةصمبكر

يبثوفيماتعيشكانتذالهاحدفيالقوانلنولكن.الميالدقبل

المصادرهذهفيلجتمعأنكبلمنفصلهمجموعهأولمحأنونأبوصفها

قبلجخيالمقوانينهذهأنالإدعاءالممكنمنأنهبل.طوللبزمن

الكثيركان*خعوربما،عاديةنظمابوصفهائتتشركانتتقنينها

.)7(القدمبألغعهدإليمنها

أسفارفيالنقاديميزهاالليالقوانينمنالمثانيةالمجموعةأما

هذاويحتوى،التدثيةسفرعليهالشلملالئيتلكفهيالخمسةموسى

الديالصورةفيالإشتراعتثنيةسفرمنالأكبرالجزءعلىالسفر

ولتفقالختامله.والفصولالتاريخلةالمقدمةعدافيماالآنعليها

كتابهو"الللنيهسفرأنعلىلبدوفلماالعمومفبىالمحدثون

وهو..مق621عأمأورشليممعبدفيعلحهعلزالذي"القانون

)8(.الدينيلإصالثحهأساسأيوشياالملكاتخذهالذيالكئاب

فيهنشرتالمذياللاريخكبيرةبلكهنؤكدأنوسعنافيكانوإذا

وكدلأليفها.تاريخنحددأنوسعنافبىليسفإنه،الللثيهسفرشرلعة

حكممنعشرةالنامنةالسنةفىوذاعتالشردعهاكتشفت

السابقةالفترةفيإماكئبتفدكان!أنهاولابدق.م.)يوشيا(621

الشواهدأنذلك)منسى(.خللفتهحكمفيالفتانهااوحكمهعلي

أكثريكونأنيمكنلالأليفهاأنتؤكدالشريعةهذهللضمنهااللي

السابعالقرنفيألفت!دأنهاالمؤكدمنوأنه.التاريخهذأمنقدما

سفرأنإليتشيرإحتمالأالفروضأكثرفانالعموموفيق.م.

فيبهاالإحتفاظتمقدوإنه)منسي(.الملكعهدفىكبقدالتثنيه

أنلهاقدرحئىالشريرالملكهذامنبأمرالأعينعنبعدداأمان

قامالذيالمقدسالمعبدترميمعمليةاللاءفيالوجودإلىتخرج

فلس!التشة.سفربمؤلفجهلنأيكنومهما()9(.الورعبه)يوشلا

الحببدافعمدفوعانزيها.مصلحأكانأنهفىللشكمجدهنك

فريزرجلمسعنهافيقولالثالثةالمجموعة1(.وأما)0لبلدهالصادق
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الكهنوليهالمدرسهوكلابالمفكرونطوروقد3:11ج37صفي

السبيمنالأولىالسنوأ!فيحز!ل!نشرهالذيالبرنأمج)بألقدس(

عندما.الزمانمنقرنمنبأكئرالنكسةبعدحتىتطورهواستمر

للقانونالملفتحالنظام..مق444عامأورشليمفي)صرأ(منهجعل

هيوالفكرالعملهذأثمرةعليلحلويالتيوالوثيقةالالوي.

ظهورومع.الخمسةموسىأسفارإطارلكونالذيالمكهنوتيالقانون

إسران!لبنىتحولطريقهصتمكماال!هوديةالفترةتبدأالمقانونهذا

علىدونالمذىالكهنولىالقأنونوهذادلنلة.مؤسسةالىأمةمن

والأخلرالثالثالجزءيكوناورشليممعبدواجهةفىالمالوالحجر

المخمسة.موسىأسفارفىالنقادميزهاالمتىالقوانينمجموعا!من

بالعهديتعلىفدماالمحدنونالنقادأعلنهااللىالآراءاهمومن

الإهدمامإلىلدفعوذلك)11(.القانونهذاظهورتأخرهوالقديم

مندرجةعلىعندنذتبدوالمشكلةإن(.التراث)تشكلبمشكلة

إلىالمصادرتعددويجر،الكلعلىلختلطالأمرانبحيثالدمقد

دلفوالأبوبعطى.النصوصهذهفىمحددةوتكرارتللافرالا

وأنسدالكألناتبخلقالخاصةالمورونةالأقوالهذهتعقدعلىاملالة

والإخت!اتبمصرلهجرىومايوسفوإختطأفوالطوفانقأبلل

الهامةللأحداثالممخدلفهواللصويراتواحدشخصبأسماءالخاصة

فىالعبرىالدراثتشكللمشكلةكأفيةمساحةأفرد)وسوف.)12(

موسىأسفاركلابلكونيلضحوبهذاالمولف(.-الدراسةهذه

حذقأيزبدأويقلبشكلجمعها،مختلفةموروثةأقوالمنالخمسه

وغيرواأJ9_-°.9جنبإلىجنبأجمعوامأتأرةوضعوامحررون

مركبة،وحدةالهجادبهدفاخرىتارةالروايا!هذهشكلمن

أنشانهامنكأنمتنافرةوأخرىمعقوله.خكدرأمورأللعدنلاركدن

المصادر.عنالموضوعىالبحثإلىالمحدثينقال!

سفرنصفقراتترجمةعلىتعليقاتهفىديفوالأبولحدد

الثلاثة--المصادرهذهمنمصدرلكلتخفعالتىالحالىاللكولن

فصللكلبالنسبةنحددأننستطيعالمعطياتهذهعلىإعملاناوإذا
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الخلىيخصفيمأ:المئ!سبللعلىمصدركلبهلأتىما

وهى.إبراهيموحلىالطوفأنمنلمتدالدىوالفترةوالطوفان

التكولن.سفرمنالأولىفصلاعشرالأحدتحتلالتىالعصور

منجزء2سبعهاللهوىالنصمنجزءأالتوراةروايةفىنرى

الفصولهذهفىحاضرأالالوهيمىالنصولس!الكهنوتى-النص

الاسهاماتولعقدتداخلهناتامبجلاءصيظهرالأولىعشرالإحدى

الكهنوتى.والمصدراليهوىلملمصدر

ئعقبلهولهفقرة:بسيطفإنتظامهانوحوحئىبالخلقيلعل!فيمااما

يلعلقفيماأمأ.المروايةنهايةوحتىالبدايةمنوهكذاكهنوتلة.فقره

حسبالنصتقسيممخإنوالثامنالسابعالفصلينصخاصةبالطوفان

ففى.واحدةجملةإلىتصللمحدجدأقصلرةفقراتيعزلمصادره

منمرةعشرةسبعننتقلالفرنسىالنصمنسطرمائهمنأكثر

غلروالأمورالمتناقضاتتلككانتهناومن،لاخرمصدر

الجدولولبسط.اليومالنصهذاقراءةغدتدركالئىالمعقوله

الإصحاحاتبعضفىالكهنوتىوالمنصالميهوىالنصتوزيعالتالي

المئال.سبيلعلىوذلك-الئكودنسفرمن

المصلرالآيةالأصحابى%الإصحامن

كهنوتى

لهوى

تىكيهنو

لهوى

تىكهنو

يهوى5

كهنوتى

معدليهوى01

كهنوتى
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يهوى14722723

كهنوتى15724812

بل!!ا2816
هكهنوء17838

د!وى1886812

كهنوتى918113

يهوىاب0283

كهنوذ12841891

يهوى22802.822

كهنوذ2391971

يهوى42981927

52982.7 iكهنوذ

!هوى625180191

كهنوذ7201025132

يهوى8201425153

كهنوذ92.1315132

يهوى03111119

كهنوذ3111011132

جزلينالمىالآيهانقسامإلىتشيرو)ب()أ(

هوأبالقدس!المقد!م!المكئابمدرسةمديرديفوالأبيكنولمم

لا!أيضأولكن،المخمسةلملأسفارالممطمالرلعددالىاشار!ن

المتكو!سفرفىجنبإلمىجنبانصينوجودإسترول!)1753(بان
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يسميةإذ.الربتسميةفيمخللفةخاصبهعليمنهماكليحتوى

أشاروكنلك)ألوهيم(.الئانيويسمله)يهوه(.احدهما

الأربعةلاللسفارطالنسبهولكنالمصاثرلعلدالىالخهورن)0178(

وسفراللاصيينوسفرالخروجوسفرالتكولنسفرمعأيضأألاخرى

النصينأحدأنولاحظالجلن)8917(جاءثم،الملتثيةوسفرالعدد

قسمين.إليمنهماواحدكللنقسماسلروكجانميزهمااللندن

جيمسالانجلزىالمؤرخحددالمبلكروأسلوبةالممزهوبطريقله

أسفارمنالم!لأرةالمجموعههذهتكولنلكيفلةنموذجأفريزر

جأ04Yصففي.والملعددةالمللوعةالمصادرمنالمقلاسالكلأب

أربعهناك:يقولحيث11القديمالعهدفيالفولكلور11كتابمن

إضافهالسلةالقدلمالعهدأسفارلتكوينبينهاجمعرئيسيهمصالر

علدهيطلقالمصالرأقدم.يشوعسفرالخمسةموسىأسفارلي

القانونأوع!!7-+3*!حأع!هالكهنوئىالممصدرالقيمالعهدنقاد

المصدرعللهيطلقونالمصأدرواحدثءبالحرفدانمااليهويشأر

IOHOVISTICاليهوي DOCUMENTنسبة)بالحرفعادةإليهويشأر

إخللافاالآخرعنيخلالفالمصدربنوكلا،115بهو11المقدسللأسم

ويعتقدمخلالفة!ورإليينتميانأنهمأكماوطبيعلهاسلوبهفيببنا

العصورفيالملعادأرضفيكلبقداليهو!طالمصدرانالباحئون

التاسعأوالثاهنالقرنفيكتبأنهأى،العبرىالمحكممنالأولي

ماالميتاريخهفيرجعالكهنوتىالمصدرأما.الإحلملىوجهعلي

أورشللمعليبابلملكبنوخننصراسلوليغدماق.م86oعامبعد

شكلهفيلارلخيالمصدرينفكلا2،بابلإليمعهأسرىاللهودواخذ

بشخصلةحقيقياإهلمأمايهتماليهويالمصدرمؤلفنجدبينماولكن

المصدركأتبفإنبمغامرالهميهمكمالصفهمالنينوالنساءالرجلى

فكرهلخدمهعرض-وسيلهإستحندامهمحدودفيبهميقمالكهنوتى

إلهيةبمعرفهإسراسلبنىتزويدبهالقصداللي/1الآلهيةالعنألة!

حدتمهالمختارشعبةلنظمأنالرببهاشاءودلنيةإجتماجمةوبنظم

مقثستاريخالمصدرهذامؤلفكتبهالذيفالتأريخ.طريقهأص
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بوصفهابإسرائدللهتمأنهذلك-وموتىدنلويمنهاكثروكفولى

فيكبيرحدإلييسهببلنمافانهثمومن.دولةبوصفهالادينيةأمة

ليظهرالربأخلارهمالذلنوأنبيائهمإسراليلبنيشيوخحلاهوصف

المذينالمعاليينالمبشرمنكاملهأجي!عليالكراممريمرنجدهلهم

!مراتربطحلقاتمجردكأنوألوكماعأبرا.إلاأسمالهميذكرلا

ملبا!ةمسافاتعليفيهسظمخيطمجردأوآخردينىبعصردينيا

التفسيراتكلتفسر،الماضبىمنوموقفهالرائعهالوحبىجوأهر

كأنوأاسرأئللبنىلمحأدةفانباختصارفله.يعدشالذىالعصرأحداث

كانواالتيالمذلةمقابلفيلأمنهموتعولضسلويعنيبحثون

درجهإليرفعهاطرلقعنوذلكالدنيويةحداتهمفييعانوها

محأتبكأنفقد.الملكمحلالأكبرالكاهنحلفقدالروحانلة.

وعدماللافههالطقوسلفاصيلفيباستغراقهالكهنولى-المصدر

واللواريخوالأنساببالتقوبموولعهالخالصةالدنلولةبالشئوناكتراثه

مناكثرللتاريخالعظمىبالهيكلالجملة!طياهتمامهأووالأرقام

الممورخينالمرهبانباحدأشبهكان.ولحمهالمتاريخهذابدماهتمامه

منالمعريضهالمحياهإلميينظرونكانواالمنينالوسطيالمعصورفي

ىذالكاتدراليةنأفذزجاجخلالمنأوالديرضومعةكوةخلال

تلونتكمأالكهنوتىالمؤرختفكيرأفقضاقولقدالصعددة.ا!وان

ولمإليها.خالطهأمنينظركانالتيللوسللةوفقاللحداثنظرته

والعبادهالراحةليومكبلرتمهيدسوىإل!هبالنسبةالخلقعمليةلكن

بالاضواءالمللاليءالسمأءقبوأنكمأ.السب!لوموهواليهودغد

تتحركدرجاتإليمقسمرائعمسلديرطبىسوىيكنلمالساطعة

الصحيحهالأعادمواسمإليلتشيرالأبدإليالرباصابععليه

)13(110الدلنياللقولمفيالمئبتة

لاشعبلالراثاكأن،أسفارألكونأنكبلالمقدسالكئابكأنلقد

نقلفيظيهاغمدالمذيالموحيدالعاملوهيالذكرةإلالهسند

.!المقدسه11الاسفارلهجموعهبهالتتكون1(الافكار)4
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أذن؟!القدبمالعهدهؤلفهوهن

11بوكييهمورس!البروفسدريقول : MAURICE? BUCILLEمنكم

إلايجلبواولنالسوالهذاعليهملطرحقدالنينالقديمالعهدقراء

سيرددهولاءمنكم؟القديمالعهدكتابهممقدمةفيقرأوامأبترديد

بشربأقلامكتبتأنهأبرغم،الربهوالمكتبهذهكلمولفأن

المكتابمقدمهمؤلفيكتفبىاحلأنا؟القدسالروحالإهاألهمهم

لسدحلى،قارئهعليالمقتضبالمجواببهذالجيببانالمقدس

لقولتصحيحاإللهألضلفماأخريواحيانا.شماولأيعليالطريق

الطابعوأن،الأولالنصإلىبشرأضافهاقدتفاصيلهناكانفله:

الليالعامهالحقلقهتحرفلاالنصهذافيمالفقرةفيهالمشكوك

منه.للبع

بضمأندائمأالكنيسةتتكفلالتيالحقيقههذهعليإصرارهنك

القالرةوحدهاهبىوالكنيسة.القدسالمروحفلكعليلعينهاصحتها.

منذالمكنيسةنشر!لقدبل.للمؤمنينالنقاطهذهايضاحعلي

المقثسةبالكتبكائمةالمسكونيةالرإبعالقرنمجامع(مولمرات)

فلورنسأبانعقدتالت!المسكونيةالمجامعالقائمةهذهوأيدت

FLORENCAم5461عام+ك!سك!،تران!ومجمعم1441عام

08سثة1VATICANالأولالمفأتيكانومجمع Y.القانمةوهذهام

*ه!هشا.بالمقانونلسمىماهبىكنسيأبهاالمعترف

سنةVATICANوللملفاسكانمجمعآخركامقربعهدومنذ

نصصبنشرالمبأبولةالمرسنلمنالمكثيرنشربعدم191اوه629

طلله3المجمععمل.كبيرةاهملةف!النصوهذأالإلهيالئتزيل

جمة.صعوباتوسطالنصهذالموفد،لا!ادهسنوات

المعلومأ!هذهالمقدسالكتابقرأءمنالعظمبىالغالبيةويجد

المليبالمضمانالاونكلفيالمحلايئة.المطبعا!رأسعليالممطمننة

.القرونعبرالكنيسةاعطلها

قابلأمرهذهالمصحةمسالمةانالمقرأءهولاءبذهنيردولم
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كتبهاالليالمؤلفاتإليالقارىءورجعحدثإذاولكن،للنقاش

انفلستكلائف-الجمهورلعامةوللس-للخأصةالدينرج!بعض

فييظنكأنممأتعقيدااكئرمسألةالمقدسالكتابأسفارمسأله

التي.الحددثةالمقدسالكتأبطبعةاسلوضحوإذا.الأمربداله

المقدسالكتابمدرسهرئاسهإشرافلحتالفرنسيةإليترجمت

3!-)بالقدس PARISشأEDITIONS DU)!الحديثنبرهانسلكتشففإنه

لاصنماكلشرالجديدكالعهدالقديمالعهدأنوسيدرك،جدأمختلفه

1(.)ءالنزاعلسببالئينصوصهاالمفسرونيخفى

هيالمقدسالكتابمعرفةعليهاتقومالتيالألسساهمأنومعلوم

الفيلسوفيريكما.الممقدسللكلابوالمنقدلةالتارلخيهالمعرفة

فيرسالة)كتابةفيم()ا-677)632سبينوزابأروخاليهودي

هذالربطأنيجب11:لقولحيت(('66صوالسياسهاللاهوت

التيالخاصةالمالبهساتبجميعالأنبلاءلكتبالتارلخبىالفحص

والغالة،وأخمةكتأبكلمؤلمفسيرهأعنى:الذاكرةلناحفظلها

وفي؟كلابهكلبمناسبهأىوفي؟هوومنإليهايرميكاناللي

الفحصهذالقدمأنيجبكما؟كتبهلغةوبأى؟ولمن؟وك!أى

وما؟اولآجمعكيف،حدةعليكتاببكلالخاصةالظروف

ومن؟النصعنمعروفةمخللفةنسخة؟وكمللاولتهالتيالايادى

جملعجمع!كلفواخيرا؟المقدسالكتابفيأدراجهفرزوأالذين

:أقول(الآنهيكما)؟واحدةمجموعةفيكنسياالقانونلهالكئب

اللزوماثالزمفمنهذا.كلدتضمنانيجباللاردخيالفحصإن

إلميه؟لرمونكانواالمذىوالهثفواخالكهمالممؤلمفين.سيرةنعرفأن

إنساناقوالأكثربسهولةنفسرأننستطيعأنناإليبالإضافههذا

..الذهنيتكولنهوطبيعةالخاصةبعبقريتهمعرفتناازدادررإذامأ

فيأوالنصبلحرلفقامثآثمةيدهناككان!إنايضانعلمولمكي

الأخطاء-بعضإليهلسربتقدكأن!-إنمحرفضيهركونهحالة

فيو!وعنافيسهلكالعميأننسيرلالمحتىهذاكلنعلمأنيجب

وكتب.الشكإليهيتطرقلالقدناكانبماإلانسلملاحلىوالخطأ
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هأنذالنلك11:اللهلكربالمحرفدننددتالقثيمالعهدفيالأنبياء

بعضمنبعضهمكلملييسرقونالذلنالربيقولالأنبياءعلي

كد.ويقولونلهسانهملاخنونالذلنالربيقيولالأنبياءعليهأنذا

لقصونهاالنينالمربيقولكافبهبأحريئئبأونالذينعليهانذا

فلمأمرتهمولاارسلهملموأنامفاخرالهموبأكأذيبهمشببيويضلون

نبيأوالشعبهذاسألكوإذاالربيقول.فأئدةالمشعبهذايفيدوا

هوأرفضكمإنيوحبى.أىلهمفقلالربأوحيما!أنا؟كاهنأو

الربأوحي.يقولالذيالشعبأوالكاهنأوفألنبي.المربقول

والرجللصأحبهالرجلتقولونهكذا.وبيتهالرجلذلكأعأقب

فلاالربوحيأما.الرببهثكلموماذاالربأجاببماذالأخله

الإلهكالمحرفلمقدإذوحلهئكونإنسأنكلكلمةلأنبعدتذكروه

34)إرملا"إلهناالجنودربالحي -. /03 Y)ثم.قديم1111ص

بطريقةبحثيفيأسيرلكي11:كائلامنهجهخطوا!سبينوزاشرح

الأسفاربتدولنكاموابمنالمتعلقةالمسبقةبالأحكامسأبدأمنظمه

بلموسىانهنفريباالنأسظنلقد.القديمالعهدمنالأوليالخمسة

منعدواأنهمحدى.شديدبإصرارالرأىهذاأيدواالفرلسيينإن

اللهوديالحبرفانالسببولهذأ.المارقينمنذلكخلافيظن

إليحرأفكرهكانرجلوهوأم(ا-167)290عزرابنإبراهيم

-Aاللهومن-للبههمنأولوهوبه.يستهانعلمهيكنولمماحد

إلميالحأليةالتوراةمنالخمسةالأسفارنسبةخطأ-الخطاهذاإلي

واكلفيصراحةرأيهصالإفصأحعليعزراأبنلجرؤولمموسى

الحقوإظهارتوضيحهااخشيفلنأناامامبهمةبألفاظإليهبالإشارة

هي:سبدنوزااسئخلصهأالديالئائهوالنتأدج.نأصعا

الخمسة-الأسفارهذهدكتبلمالسالغعللهموسىأنأ-

إلله.الممنسوبة

موسىبعدعأشموسىغدرشخصالأسفارهذهمؤلفأن2-

.جدأطويلبزمن

المخمسة-الأسفارهذهصشمخللفاولمكنهسفراكتبقدموسى3-
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()16الانالموجودة

:بوكأيمورس!يقولالمقدسهالكتبدراسهمن26صوفي

لأسفارحدثمثلمامرا!عدةبرمتهاالتعديلأصابهاكدكتبهناك11

EDMONDيلخصهاالتعثيالثوهذه."الخمسةموسى JACOBفي

:نقاط

الأقلعلىملوناتنلاثهنككان!.مالمنالمثالمقرنفيا-

.للتوراةالعبريللنص

فياستخثمالذيالماسوريبالمعروفالنصوجود2-
اليونانية.اللرجمة

اليونانيةباللغةوكانتترجمةأولوهيالسبعينيةالئرجمه-3

العهدكلاباعتمدنصهاوعليالميلادقبلالثالثالقرناليولرجع

الجدلد.

CODEXالممعروفهالدوناندةالمنصوص4- VATICANUSويرجع

المميلاد.بعدالرابعالقرنأليالمخطوطدنهذبنتاريخ

VULGATEباسمالمعروفةاللاطينلهايرونلمسالقثيستوراة5-

الأولىالسنواتأليترجععبريةوثانقأسلخد!مقديكونانويحتمل

.الميلاديالخامسالقرنمن

كأملة.غلروهي33!ء(والسريانيه)ول-،ولالارميهالملونا!6-

لندهوأبأنللمدخصصدنالمخللفةالمخطوطاتهذهسمحت7-

وسطبحلولأشبهوهيب)الممتوسطه(المسمأةالنصوصإءادإلي

النسخ.مخللفببن

عنجمارةوهي1657لندند!ه+طه"()واللوننسخه8-

ىأالمختلفةالنسخعليجنباليوجنبادفتيهابينلحتويمجموعاث

ذلك.العربيةوحتىوالآراميةوالسريانيهوال!لنلةوالميونأندهالعبرية

للمقدس.الكلابهو

تطمحالذيالمفدسالكتابوهوالمركبالشاملالنص9-

شامللمنصالأنلهاءإلنىالقديمللعهدحالياالجاريةالمسكونةالترجمه

الخبرأءمنكثدربهيقوكمالنصوصتوحيدإلىيهدفمركب
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والبروشمئانت.الكاثوللكيين

وبهذا،القدلمالعهدإليالإنسانأضأفهماضخامةلتضحبهذا

الأولالقثلمالعهدفصأصأبتالتيالتحولالثالقارىءللبلنأيضأ

ينجممابكلأخرىلرجمهإليترجمةومنآخر.نقلإلينقلمن

)17(عامألفىمنأكئرعليجاتتصحلحاتمنذلكعنحئما

يعلد.42ص)18()كلم!!(بالتوراةلعرفماتشكلوبهذا

51التورلسندفحصةنتيجهسبينوزاباروخالمفيلسوفالملهوديالمؤرخ

الأسفارفيكثيرهنصوصتوجدكانتلما..":273صفيقائلا

نألستطيعلاأحدأفإنكئبهاموسىيكونأنيظنالمتيالخمسة

عليبلالخمسةالأسفارهذهمؤلفهوموسىانحقعنيوكد

.)91("النسبةهذهالعقللكذبالعكس

كباروولمح!بلوفكرعقلمنكبيرحيزالمموضوعهذاأخذلقد

منهمكثيرعنالنقلتركتوقد،والمعاصرلنالمقداميالمؤرخين

تارلخكتابهفيلوينبي(أرنولدالمورخلن)عمدةذكرهبمااكتفاء

الواردةالأساطلربعضإنا..ا:يقولحيث138صاجالبشرية

أنتقل!ولمحد،سومرىاصلذاتهيالطوفانقصهملرالتوراةفى

موسىشريعةالمسماةوالشريعه،والكنعانيينالآكديينطريىص

اكتشفتوكدالآكدى.السومرىالقانونمدونةمننسخههيانما

هيالبابليةوالنسخة،منهاوالمحئيةوالأشوريهالبابليةالنسخمؤخرأ

النصوصاكتشافمنظهروقد)حمورابي(جمعهالذيالقانون

المقرنإليتعودالتيالأوغاريتيهبالكئابةالمدونةالفينيقيهالأدبية

الترنيمهنمطعليوضعتإنماالمزاميرإن.م.قعئرالرابع

واللاسعالنامن-الاصحاحات-الفصولوانعهدا.الأقدمالكنعأنيه

هذأفيغيرهاوامثال.كنعانيأصلذاتهيانماالأمثالسفرمن

نصأئحفيالواردهللحكمحرفيايكونيكادنصهيالسفر

عشرالرابعالقرنفيصنفلعلهمصرياكتبوهو)أينموب(،

أقلامولكنه.نفسهالنوعمنمصرىألبتأثحرتحتوضعوثدق.م

إليوصلتهذهالمصرلهالأمئ!اننخمنانولناعهدأ.
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كماأدبيأتبادلأكانأنههذأومعني.الفينيقيينبواسطهالاسرائيليين

!مرتل!التيالفدرةفيالسوريةاللولبلنتجاريالتباللكان

الحدودعبرالذيالأدبمننجزءمضمونكأنوهد.سلدمان

11دلنيأالسلاسية
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الئلألبةالمجموعة

1111اللاريخيةالأسفار HAGOGRAPHA

-راعوثالقضاة-يشوعبسفرتبدأسفرأعشرهالثتاوهى

المئاني-المملوك-الأولالملوكالئاني-صموئيل-الأولصموئدل

استدر--نحميا-عزراالئاني-الأيامأخبار-الأولالأيامأخبار

.أيوب

الئالئةالمجموعة

الشصيةالأسيفار

امير.المزسفر-02الوبسفر-ا

الإنشأد.نشيدسفر5-0الجامعهسفر4-

الأمئ!.3-سفر

الرابعةالمجموعة

PROHETSالألبياءأسفار

فسمين:إليوتنقسمأسفارسبعهوهي

:الكلهارالأسطاء(أ

أرمياءمرألي3-أرمل!2-أشعياءسفرا-

داني!5-حزقللى4-

:الصغارالأسهياء(ل!

-صلل!ا4عاموس-3يؤيل-2هوشعسفر-ا

حبقوق-Aمناحو-7ميخا-lنانيو-5

مخي-21ياكرز-11حجي-01صفنلا-9

الإصحاحاتوجملةسفرا93الأربعةالمجموعاتأسفأروجملة

بعدالأخيرةالثلاثةالمجوعاتلهذهموجزصضلليوفلما،929

الخمسه.الأسفارمجموعهالأولىالمجموعةاستعرضناأن
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الناربخلةالكتب:اولآ

إليدخولهمنذالملهوديالشعبتأرلخالتاريخيهالكتبلتناول

قبلالثالثالقرنبنهايةتقديرأحسنعليويحدد،الميعأدأرض

ولؤكد.المميلادقبلالمسالس!القرنفىبابلإليالنفيحىا!د

الكبوتقدمه11القوميبالواكعشمميتهيمكنماعليالكبهذهنبره

التارلخية:بالدقهلحفللاوالروالة-الملهلمك!تنفيذاباعتباره

لملوافعشىءكلكبليخضعالمئ!سبيلعلييشوعسفرا-

علمبلنالصريحاللناقضإلىالمناسبةبهذهجاكوبأ.ويشلردينيه.

)جيريكو(مدينتيتدمحريدعيبمأيئعلقفيماوالنصوصألاثاره

JERICHO)ول.3و)أى

الذينضدالمختأرالشعبعنالدفاعهوالقضاةسفرمحور2-

مرأتالكلابهذاتعدلولقدله،الربوإغانةبهيحيقونكانوا

ألوفيفرالأبكبيرةبموضوجمهإلميهيشيرماوفلكعدة..

.R.P ALEFEVERبذلكوتشهد)دمه!عشه(المجونكراةللورتمهلدهفى

الممتداخلة.والحواشىالمقدما!

.القضاةسفرفىالروالاتبهذهترئبطراعوثحكايةإن3-

منمجموعا!أساسهافىالملوكوكبصمودلكتابأمأ4-

مشكوكاللارلخلةوقيملهاوسليمانوطالوتصموللتخصالس!ر

اخطاءالكتبهذهفىجأكوبوجدهذهالنظروجهةومنفيها.

ويجدثلأية.وحتىمزدوجةرواياتلهالوأحدفالحدث.ملعددة

تختلطوبهذاالروايا!هذهفىمكانهموأشعياواليشعإلياالأنبيأء

بالأسأطلر.التأريخيهالمخطوط

عزراوكتبالألاماخبارسفرمنوالثانيالاولالإصحاح5-

فبىعاشالذى(القصاص)أشمهواحدكالبإلىلنتميونحميأ

برمتهاللأرلخجديدمنيتنأولوهو،ال!دقبلالرابعالقرننهالة

عندتتوقفعندهالإنسابلمكنالمعصرفلكوحتيالخلقبدايةمن

صموللكتابشىءكلفوقولسئخدم:أ.جاكوبيقول.داود
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عنالناجمةبالمئتاقضاتيهتمأنلونالياينسخهابلالملوكوكئاب

صحتها.الآثارعلميؤكدمعينهامورايضيفأنهضحر،النسخهذا

الضرورا!معاللهاريخبتكييفاهتمامإذنالمؤلفاتهذهفي

منمنطلقاالتاريخيكتبهنأالكاتبفإنجأكوبيقولوكمااللاهوتيه

الذيمنسيالملكملكأنالكاتبيشرحولمكيهذاوعلي،اللاهوت

أنيفترضفإنه،وازدهرطويلادامقدالقدسيا!ودنسأضطهد

لهذاوليس.2/33(الألام)أخباربآشورلهرحلةفيآمنالملكهذا

لقد.خأرجهاأوالتوراةكتبمنكتابأيفيمصدرأيالأمر

والغموضبالإيهاملمتلئانلأنهمأبشدةونحمياعزرأكتابيأندقض

.مقالرأبعالقرن-معروفغيرنفسههوبعصريلعلقانولأنهما

المقدشط.الكتبخارجوثأئقوجودلعدموذلك-

اللاريخية،الكتبالىوأستيروجوديتطوبلاكتبلضاف6-

لأسمأءلغلرففد!أ.اللاريخإزاءشدلدانوتصرفتجاسروفلها

ددندهبنلههذاوكلوهمد4وأحداثلشخصلاوروأخلراعالاعلم

النزعةأخلاقيهحكاياتعليتحتويالمكلبهذهأنالواكع.طيبة

لاريخيا.مسلبعدةوبأموربلالئاريخلهبألأخطاءمحشوه

القرنأحداثيعطلانإذ،لمامافيخللفانالمكابيينكلاباأمأ7-

ذلكتأرلخعنممكنقدربأكبرصحيحهروايةالمجدقبلالناني

ثيمه.شهاداتتشكلبهذاوهي،العصر

فلها،والمتاريخالتبأينشديدبالدإريخيهالمسمأةالكتبفمجموعإفن

()02.ألضأوهميبشكلمعالجهومابمليرعلمىبشكلمعالج

الصغارالألبياءكئب:ثلأليأ

قبلالئانبىالقرنإلىالمثامنالقرنمنالفترةالمكتبهذهوتغطى

وأشعياوهوشععاموشكتبهيق.مالثامنالقرنكتبالميلاد:

هوشعويشتهرالأجتماجمةللمظألممبإدانتهعاموسولشتهر،وميخا

المؤكدومنالسياسيلملئاريخوجهفهوأشعياسفراما.للفسادبإدانئه

الإهتمامجأنبإلىلحتويانفهمأوالثالثهالثانيةاشعيانبؤتيان
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وهو-ميخارسالةوللبعوأضحأ.يظهرسيأسياهتمأمع!النبوي

يبرزق.مالسابعالمقرنوفىالأفكار.هذهنفس-لأشعحاءمعاصر

،بالاستشهادأرملاوينئهيالتبشلرفيوحبقوقوناحوموأرمياصفنحا

ويرتبط.المراليكأتبأرمياكانوربما،نبوءالهباروكوللقى

بدايهفيبأبلإلىالنفبى،المقهورهالقدسبكوأرثصبلثلأكلأب

وقد.!.م538سكامفيانلهبىالذيالنفيوبعد.مقالسالس!القرن

إعأدةعلىللحثوزكرياحجأيمعالنبويالنشاطاسلئنافكتب

كتببينيونسكتابإدراجسببمأولكنمالثخي.بإسمالمعبدبناء

الحقيقيبالمعنىنصوصأإليهينسبلاالقديمالعهدإن؟الأنبياء

منهأدستخلصحكالةصجمارهلونسكتالافإنفلكومع،للكلمة

فهيداني!رؤياوأماا!هيه.للابرادةالمخضوعهورل!سيأمر

،المسيحلونالمعلقونيقولكماالتاريخلةالنظروجهةمنمذهله

ويقول،واللونانية(والآرامية)العبريةلغا!بثالثمكتوبةفهى

المكابللن.عصرفىق.مالثانيالقرنإلىيرجعمؤلفانهاالبعض

11عصرفيمواطنلهإقناعأرأدقدالرؤياهذهكابيكونأنويحلمل

المأنهملغذىحلىوذلكقرلبالخلاصميعادبأن11الشرمنتهى

/!)21(.(أ.جاكوب)

والحكمةالشصكئب:ئالئأ

جداللاأدبيةبوحدهئلمئعمجموعاثوالحكمهالشعركبتكون

نها.!المجموعا!هذهبينالأولالمقامالمزاملروتحللفيها..

منها.كبيرأعثدأداودكتبو!دالعبرى.الشعرفىالمشامخالصرح

والتضرسكأ!المدالجوموضوعهاواللاولون.الكهنهالباقيوكتب

الطابع.طقوسلهالمزاميروظيفةوكاتوالتاملات.

فيرجعالكلمهمعنىبكلوالبرالحكمةكلابوهوالوبكتابأما

و.م..ه.او.4.إلىيقلىفلما

ضلالمسالسالقرنبدايةوفىالقدسس!طعلىالمرائيوأما

أرميا،هوكاتبهاكأنفربماالمللاد
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علىسصبرمزيةأناشلدهيالإنشادنشيدأنأيضأولنذكر

شيء.كلفوقالالهيالحب

وحكماءسليمأنأقوالمرثممجموعةمنيتكونالأمئ!وسفر

ب!ه.فيآخرين

)22(.والمحكمةالمدنيولهالسعادةصويلحدثالجامعهوسفر

أما4:11أصجهالعلمتاربخكتابهفيسارتونجورجولفنول

قدممنبألرغمأنهيعلمونالنالم!منقليلافإنبألشعريلعلىفيما

54والمزمورأ..-Vعدد24المزمورمئلا-المزامحربعض

ق.م4..بعدأيمتأخرةصمورفبىنظممنهأكبيرأعثدأفإن-

لعرفالتيالمزاملرلالكعهداوأحدثها.م.ق2..بعدحتىأو

ومزاملروكرها83و97و74و44)المزمورالمكابيينبمزامير

العبرىالمزامبرسفروأما.وكرها11.و2الممزمورالمحشمونببن

ىأ)تهليم(ولسمونهق.مالمئئينبعدجمع!فقد-الملومنعرفهكما-

.P(طح!3ه!ع!O)داللونانيةإلىترجمقصلربزمنذلكويعدتسابلح.

ليسفانه،الأمئدسفرعلىيصدوالمزاميرسفرصقلناهوما

ألمحدمبقلاميتهيضأهىمأالسفرهذافيالواردهالأمنلىبلنمن

وبعضهاالمميلادقبلالمسادسالقرنإلىيعودبعضهاولكنالمزامير،

السفرغوانأنمنوبالرغمالهيلنستي.العصرأوائلإلىلعود

هوولابوضعهاقأممنللسسليمأنفان(الحكلمسليمانأمئ!)

والحكم.الميهتعزيالتيالمزاميربنافىلس!داودأنكما.بجامعها

علده.الملعارفالمثلبمعنيأمثالألميس!السفرهذافيالواردة

غدمعأجمع!والتيلل!أزمنةفبىاضلف!التيالحكيمةوالتعاليم

فيالسبعيندةواللرجمهالعبريةفيتخلالفالهيلنستيةالفلرةمس!هل

مخللفعليألضالضلا!وهذا-ورودهاومواضعثرلدبها

إلياكربالسبعينيةالترجمةفيلرتيبهاأنويبدو-اللرجما!

بها.الممعئرفالعبريةالتوراةفيهيمماالأصل

إليجازمةبصورةلنلفهزمنيعودالذيالحكميالأبومن

أو)سدراخوسفرالجامعةسفرهبىاسفأرئلالةالهدلنستيالعصر
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.سليمانحكمةوسفر(سيراخحكمة

الثاكالقرنمنصرمعندالعبريةباللغةكتبفقدالجامعةسفرأما

نفسهيسميومولفهالئانيالقرنمستهلعندأوالميلادقبل

:هكذاالسفرويبدأ،الواعظأى)قوهلت(العبريهوفبىالجأمعة()

عجيبسفروهو،11أورشليمفيالملكداودابنالمجامعةكفى11

لبعأوفيلك،بهاالمعلرفتوراتهمفياليهودربابنةخطاأقحمهفريد

أورشللمفيالملكداودابنهومؤلفهأنالسفرمستهلفيجاءلما

فيذائهالكالمهذاترددوقد.(الأولالعددالاول)الإصحاح

كنتالجامعةانا11:يقولحيثعشرالثانيالعددالأولالإصحاح

لنايفسرهفقدالجامعهمعنيأما،!اأورشليمفيإسرائحلعلىملكا

منكانانهويبدو،:9-1214السفرمنفصلاخرفيجاءما

فيالسلوقيينقضحةعلييعطفأيضاوربماالهيلنستدةأنصأر

إليلميلونأولعطفونالعامهمنقومهأبناءكانحينفيسورلة

روحهافيابيقوريهوحكمأقوالألضاالكتابوفيمصر.بطالمة

منالزمنفيالمحدمتكونكدكهذهوا!والاحكمأأنغلر9(-)7:9

لقبهمنومنهم(التوراةخيأمبعمر)مؤلفهلقبمنمنهم،ابيقور

الكتاب11غوانعليهاطلقهذاوسفره.(المقديمالمعهدهولبأبي)

أورثوزكسيته)بذلكيريدون،11بصورتينأوبلسانينلتكلمالذي

سبينوزا)باروخالسفرهذامؤلفبعضهمشبهوهكذا.(وهرطقته

وهنابإبلقوريشبههأنلؤثرحم!س!2)جانتز(أنضيهر،بيسك!(او

أليهودلوراةفيبهيعدرفابلقور)23(،الغريبالئناقضمصدر

كيف؟؟بهاالمعترف

وثد،الأسفارهذهمنشأناأكملفإنهسليمأن()حكمةسفرأما

تقعالتيالفترةفىأليونانيةباللغةمصرفيوللمقيمينلليهودكئتب

الزمانمنقرنمرثدكانأنبعدأىق.م4.اليق.م55بلن

وسيرأخ(.المجامعة)المسفرينتأليفعلي

مختلفين،جزنينبيننمدزأنالسفرلهذاقراعلناحكندونستطلع

والعددصشمرالحأديإليالأولبألفصلمنهماالأولالجزءيبدأ
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والمعددعثمرالمحاديالفصلمنالثانيالجزءولبدأ.الخامس

أنحطيلدلمما،والمعشرينالثانيوالعثدعشرالمتاسعإليالسادس

فيجزءأمنهماكل!بواحدأولميسأثنينمولمفلن!لمنالسفر

.الأخريصزمنأتختلففترة

نحنالتيالمفترةهذهفيظهرالمذيالمرليسيالتارلخيالسفرأمأ

الآراملةبالغهنصفهثرابةكلبالذيداني!سفرفهوبصددهأ

التدقيقوجهعليلالميفهزمنولفع،العبرلهباللغةالباقيوالنصف

168سنةالمكابيونبهاقام،الترالثورةونشوبالهيكلتدنس!بعد

كان!.(المسفرمنا7-2)الفص!داني!راهاالمتيوالرويو.م

الهدكل.بنأءأجمدغلامام!165و168بينالموافعهالفترةفي

حلمأوإلمي.مق538سنةبابلسقوطإليالرؤىهذهوتشير

.كالثيرانالعشبوأكلالمناسبينمنطردانهوكلفنصرنبوخذ

فينجدهأفإننادانيالسفرإلىأضيفتالتىالثلاظةالأقسامأما

إلينقلتالسبعلنيةالمترجمهومن،المسبعينية)الميونانلة(الترجمة

الكاثوليكيه.والكنيسهالأرثوذكسيهالكنلسةبهااغرفتالتيالتوراة

الكنيسةبهاتعترفالديال!رجماتفييجدهالنالقأرىءانغر

الغلمأنصلاةهبىالمضافهالأقساموهذهالبروشمدنديه(الإنجيليه)

سفرمن1(4)الإصحاحوالئتدنالمبعلوقصه13()الإصحاحالثلاثة

اقحمتالثالتالاضافأتوهذهاللسوعلة.العربيةباللرجمهدانيال

إليترجملهاأعادأونقحها،السبعينيهالترجمةفيدأني!سفرعلى

وكان(وتلونثحود)إسمهافسسأهلمنلهوديرجلاليونانله

الذيالنصوأما-2.الثاني(الجزءريلدوسأولمماركس)معاصرأ

نصفإنه(الأيوكرفلا)أوالمسيحيةاللرجماثمخللفإعتمدته

السبعلنيه.اللرجمةفبىالواردالنصمنلا(تدونو)ثيودعنمأخوذ

باللغةكلبهوقد،مصرمنيهوديأرجلامولفهفكأنطوبياسفرأما

.م.ق2-ء057بينالواكعةالمفئرةفىاليونانلة

الممكابيينحروببعدالعبريهباللغهكبفقديهودي!سفروأما

ترجمةفإنهااللونانيةاللغةفيالنصوأما،ق.م015حواليفي
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بعضإللهااضيفمفصلةترجمهانهاغيرالعبرله.اللغةعن

.الزلادات

احشوالملكزوجهأصبح!يهوديهفتاهقصةفهوأنغليرسفراما

اليهودويحقفل.مق485-465فارسملك)أجزركسيس(يروش

كتبثوقد،)الفوريم(بعيدعندهميعرفجمدفيبذكراهاسنةكل

بقرابةفلكوبعد.!.ما-125ء.حوالالمعبريهبالملغهالمقصةهذه

الترجمةأنغير.اليونانياللسانإليلرجمئهاتمتقرننصفما

إلي)الابوكريفا(نوعمنهيوزيادا!إضافاتتتضمنالميونانية

الإنكليزيةالترجمةفيألضاأدخل!الاضأفاثوهذه.حدأبعد

فيالقأرىءويجدها(جيمس)الملكبئرجمةالمعروفهالرسمية

فهيالسبعينيةالترجمهأمأ.ا-624إصحأحإلميا-4هإصحاح

الت!وراةفيهوكمأالنصصظاهرامخلالفةأثسامفيهكمبثوئه

السبحنية.اللرجمهوفيالعبريه

ئثورملخيلةكصةوهي،ثلاةومحدهأالكاتبحشرااسفاروأما

كلبأنهاويرجج.البابليونهدمهالذىالطكلبنأءإعادةحول

منالأولالسفروأماو.م.015حواليمصرفياليونانبهباللغة

أخبارسفرمن36و35الاصحاحماثئهفتشدملالئلائهالأسفارهذه

العاشر.اليالأولالإصحاحمنعزراوسفرالئاني.الالام

يحئويالممادههذهجنبإلميولمكننحميا.سفرمن8الإصحاح

المئلائةداراالملكحراسخبرأهمهاأخريأمورعليالأولالسفر

.3-4(الاصحاحان)

فيونحمياعزراسفرنجدفإنناالعبرلةالمخطوطأتفيوأما

واحد!سفر

8iسنهحئيواحداكلأبأونحملا()صراالمسفرانظلوكد tام.

يعرفانالمسفرينهنينفان(VULGA+الالرت!نلة)المترجمهفيأما

الأبوكريفيانالسفرانواما.الثانيعزراوسفرالأولصرابسفر

2(.0)والرابعالثالثبسفرصرااللاثينلةالترجمةفيفلعرفان

لأرلخلةكبنشرتالثاكالقرنمنالأولالنصفألثاءوفي
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(إصحاحات1عزرا)0وسفرإصحاحا()ء6الأيامسفرفلركثيرة

الكاثولميكياه)القانون(وفي،إصحاحا()13نحمياوسفر

3!)1الأولعزراسفربأسمعزراسفريسمي7(ص!،ولتأس!أ) SDRAS)

وسفرا.(ESDRAS,ALIASمأس!ول)3المثانيصراباسمنحمياويسمى

ضمنوالبروشدتانتالمكاثولميكعنديدخلانوالثانيالأولعزرا

عزرايسمونهاالكائوليكولكن!ه(CRGPHA)المنحولةالكتب

م!!3!4!3(.3)والمرابعالثالث

نهالةإليآدممنذاليهودتاريخلحكيالألامسفروصاحب

538(l`'?o-)،الي536منالحكايةونحمياعزراويواصل

الحبرانهذالونهمماأخذانحمياوكتابعزراوكتاب432.

لممعصرفيالمخامسالمقرنفيعاشااللذانونحميأعزراالعبريان

نحمداسفروكانالعبريةاللغةمحلحلتكدالآراممهاللغةفلهلكن

اليهوديالمشعبوكانحيهلزاللااللغةهذهكانتأيامكتبمأآخر

منلابدكلنبحدثشدلداالمعبريةباللغةجهلهموكأنالآراميةيتكلم

التفسلرهووهذا،بالآراميةبلفسلرأوشأ!ه+(ول2)بلرجمهلزولدهم

EE)الكلداني PARAPHRASE)2(.)5هدم!أسا

الأسفارهذهبهاكلبتالليالأصللةاللغةعنالمنظربغضولكن

بأللغةفورأظهرتححيتأليفهاعليطويلولمحتلمرلمفإنه

اليونأنلة.

وتجثرالمميلارر.قبلالمئالثالقرنبعدمأإليتأليفهازمنولعود

مخطوطأ!لدينأيكنلمجداكريبزمنحليأنهإليالإشأره

وهذاكلابتهأزماناليلارلخهافبىتعودمخطوطا!أىمعاصرة

)26(.؟القديمللعهدالعبرىالمنصلارلخفيالأمورأغربمن

هذااسئطاعكيفهوالآنوالسوال11:بوكييهموريسولقول

مديعليكتب!اسفأرمنيتكونالذيبمضمونهالمتنأفرالمجموع

تجمع!ثمالمللوعشثيدةمصالرمنوأت!الأقلعليفرونسبعه

كلايكونانالقوونعبراستطاعكيفواحد.مؤلفداخلذلكبعد

المسيحي؟اللهودي-الوحيكتأبلصبحان،ينفصملا
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بهأيرتبطيونانلةكلمةوهي(CANON)القانوناصبحهوكيف

!؟الممساسمح!ممعنى

قبلالسابعالقرنإليالأولميمرحلتهفيلرجعالتجمحعإن

لمتضافذلكبعدات!قداللاحقةوالأسفارالكلبأنحيثالميلاد.

الميلادقبلالثافيالقرنقبلفعلاتشكلوقدكبلمنبهأحتفظماإلي

فأنالمزورهالأناجيلبأسلبعادتمكدالأناجيلتطهيركانواذا.

المقديمالمعهدإلميبالنسبةالفرزبنفسالمقيامضرورةيروالممالمسنولمين

تفريبا.كللةيحتويهماوكبلوا

المئتافرالمجموعهذأعليالإغراضعليجرؤمنهناكهل

ومنأحد.لاتقريبا؟الاقلعليالغربفىالموسطيالقرونحتى

بعضظهرتالحديثةالعصوربدايةوحتيالوسطيالقرون

شكولا.سلطتهافرضفبىدالمانجحلاالكناش!ولكنالإننفادات

وإنخأصةللثصوصأصللنقدمللادشهدلمحدعصرناأن

أنيبدوولا)صعوبات(بوجودحكموأقدالكنسلونالمتخصصون

(.fالحدلنه.)7المعارفضوءعليالصعوبالاهذهلدراسهمللابهم

الأمند،:الأربعةالتوراليةالكب11:ليوتاكسلالمؤرخلقول

عنجمارةسليمانأمث!وكلاب،الحكمة،الأنشادنشيد،الجامعة

وتلصفسخيفةمبتذلةأنهانريالتىوالأقوالالأفكارمنمجموعة

أنههذاإليأضف،شينأشماويلاانها،القولثصارى.بألمغباء

لمالمواعظمنمجموعةوضعمللورأملكاباننصدقانيصعب

السياسةإلياو،وطركهمأوالادارةالحكمأساليبإليفيهأيتطرق

النلأكثيندهشةأئاروالذيوأصافها.الملكيةالحياةوأصول

يتصيدنكنقحباتفلهكرس!كأملةفصولاأن،والمعاصرين

11منل:ومواعظحكمالمنافدينإعجابتئيرولا.المشارعمنالمرج!

الهاوية،!كفيتقوللاوأربعةتشبعلاثلاثة.هاثهاتبنلان

أمئ!11!كفيتقوللاونار،ماءئشبعلاوارض،العقلموالرحم

53،5-161c"طرلق:اصفهألاوأربعه،فوقيشكجدبهئ!ة

!لبفيسفلنةوطردقصخر،عليحيهوطريق،السمواتنسر
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فيالأصغرهيأربعة11ا-91(0)8"بفتأةرجلوطريى،البحر

طعامهلعدولكنهقومأليسقوم.النمل:جدأحكيمةولكنهاألازض

فىبيوتهالضعولكنهأضعيفهطالفةالجبليهوالفنران،الصيففي

العنكبوت؟فرقاكلهيخرجولكنهملكلهلمس!والجرأد،الصخر

)24،28(."الملوككصوروهيبلده!تمسك

؟الحكماءأ!وألهذهتكونأنأيعقل11:ق!حينفولتلردرلله

ويرى.جديةأكلزبأسلوبصلغفقدسللمانحكمهكتابأما

لأقوادإنتقاءمجردبانهإنطبأعأيترك،كلهالكئابهذاأنالناقدون

تلفر.ولاتغنىلامعرفةعامة

الحديتيجريفالذيمختلفاخرصنفمنالجامعةكتابولكن

منتعب،العظمةمغرياتآمالهخلبتشخصفيه،لمسانهعلي

كلعلىيرددلأنهأبلقورياعدواوقد.المعرفةمنوقرفالمملذات

للمصأدفأتلخضعانوالاثمالصدلىإن:كتابهصفحاتمنصفحة

كأنولذلكشىءفىالحيوانعنلخئلفلاالإنسانوإن،نفسها

فىآخرىحداةثمهلمس!وأنه،يعيشأنمنقطيولمدألالمهافضل

بزوجتهالمرءيتمئعانمنوأعقلاروعليسوأنه،مكانأى

عمله.وثمأر

سليمأنإحتفظربمأ11أنه:هذاسليمانكلاببصددفولليرق!ولمحد

هناأقوالهبأنولوكدون.زوجاتهمنواحدةعنالأقوالهذهبملر

التىالأقوالهذهولكن.نفسهبح!قالهاانهيزعممنملاحظاتهى

لرىأنولحاول،النفسلمومتشبهولاالإنفلات،روحعليهاشميطر

11؟منهتدهخرأنكهذايعنىألا،يقولهمانقيضالمؤلمفأعم!فى

منبعضسوقمنلنافلإد،الإنشادنشلديخصفيمااما

نقص:دونكاملةالئمانيةاصحاحأله

إدهأنكلرانحةالخمر،منأطبحبكلأن،فمهبقبالت!اليقبلنى

إجذبنى.العذارىأحبتكلذلمك،مهرلثكطبإسمك،الطيبه

بك،ونفرحسنبتهج،مخدعهإلىالملكأدخلنى؟فنجرىورأعك

حبيبىياشبه!كلقدإ...يحبونكبالحق،المخمرمناكثرحبكنذكر
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بقلاندوغقك،بسموطخليكأجملما.فرعونمركباتفىبفرس

صرك..فضةمنجم!مع،ذهبمنسلاسللكنصنع؟

حبلبلى،يأجميلةأنتها.لبيتثديىبين،لمىحبيبىالمرمر

اخضر،وسرلرنا،وحلوحبيبىياجميلأنتها.حماملانعيناك

،اا-oا-4،الإنشاد)نشيد..011سرووروافلانا،أرزبينناجوالر

(1أ-36

الشوكبينكالسوسنه!الأودي!ةسوسنه،شاروننرجسأنأ11

بينحبيبىكنلك،الوصشجربينكاللفاحالبنا!.بينحبيبىكنلك

أدخلنى.لحلقىحلوهوثمرته.أجلسأنإشلهيتظلهلحتالبنين

انعشونى،بألخمرأسندونىمحبهفوقىوعلمه،الخمربيتإلى

تعانقنىولم!نه،رأسىتح!شماله.حبأمريضةفأننىبالئفاح

ولاتيقظنألاالحضولوبأياللبألظباءأورشليمبناتياواحلفكن

حبلبتى،لاقومى:لىوق!حبيبىأجأب...يشاءحتىالحبيبللبهن

سلرفىالمصخر...محاجىءفىحمامدىياإ...وتعالىلاجميلة

ووجهكلطلفصولكلأنصول!أسمعينى،وجهكأردنىالمعاقل

1(.أ-54أ-7،)00012،2جمحل

أنى.وجدتهفمأ،نفسىتحبهمنطلبتفراشىعلىاللللفى11

لحبهمنأطلبالشوارعوفىالأسواوفىالمدينهفىوئطوفإكوم

فقلت:المدينةفىالطانفالحرسوجدفى.وجدتهفمأطلبتهنفسى

ئحبهمنوجبحلىلمحلللاإلاجاوزتهمفما؟نفسىتحبهمنارايح

بىحلبتمنوحجرةأمىبيتأدخلتهحلىأرحهولمفأمسكتهنفسى

ئتبهنولات!قظنألاالحقولوبألأئلبالظباءأورشليمبنأتلاأحلفكن

(.ا-ه)3،لشاء..011حلىالمحبب

حماملانعناكى،جمدلهأنلىها،حبيبتىياجميلةانلىهأ11

أسنأنك،جلعأدجبلعلىرابضمعزكقطيعشعركنقابكتحت

وليسجلبانمنهاولكنالغسلمنصألر،مقصوصةمعزكقطيع

رمانهكفلقةخلكحلو.وفمكالقرمزمنكسلكهشفئاكى،!يمفيها

عل!مجنألف،للامملحةالمبنىداودكبرجغقكنقابك.تحت
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لرعلانتوأمين،ظبيهكخشفىثدلك؟الجبابرةاترأسكلها،عليه

أطبأحبككم،العروسأختىياحبكأحسنما...المسوسنبين

ياشفتلث.الأطيابكلمنأطيبعطركرانحهوكم،الخل!من

ثلأبكورألحة،ولبنعسللسانكئح!،شهدأنفطرانعروس

.(11أ-0ا-50،ا)4ا!لبنانكرائحة

يالىإفتحىقارعأ:حبيبىصو!،مستيقظوقلبىرائحةانا11

منوكصصى،الطلمنإمتلأرأسى،كأملتىياحمامتىيا،أخلى

لافتحقم!احشائى.عليهفأن!الكوةمنيدهمدحبيبى...المليلندى

القفل.مقبضعلىقاطرمروأصابعىمرأتقطرانويدأىلحبيبى

أدبر،غدماخرج!نفسىوجمر،تحولحبيبىلكنلحبيبىفتحت

4-6(.)00011،5،2وجدتهفماطلبئه

حبيبكتوجهألن؟النساءبينالجميلةأيتهأحبيبكذهبألن11

فىليرعىالطيرخمائلإلى،جنلهإلىنزلمعك؟حبيبىفنطلبه

بينالراعى؟لىوحبلبىلحبيبىأنا،السوسنويجمعالجنا!

أ-3(.)6،ااالسوسن

مثلفخذيكدوائر،الكريمبنتيأبالنعللنرجليكأجملمأ11

شرابلايعوزهامدورهكاسسرتكصنأعيدىصنعلهالحلى

كخشفل!نثدلك،بالسوسنمسلجةحنطهصبرةبطنك،ممزوج

أنفكحشبون...فىكالبرقعنك،عاجكبرجعنقك،ظبيهلوأمى

وثدياكىبألنخلهشبلهقاملك...دمشقإلىالناظرلبنانكبرج

وتكون،بعروقهاوأمسكالنخلةإلىصعد!أنى:قلتبألعناقيد.

الخمر،كأجودوحنكك،كالتفأحانفكورأنحة،الكرمكعنلأكيدثدلك

لحبيبىأنا،النائمينشفاهعلىالسائحةالمرقرقةالسألغةلمحبيبتى

ولنبكرن،القرىفىولنبالحقلإلمىلنخرجحبيبىداإشديلأكهوإلى

هل؟القعلىإلىتفلحهل؟الكرمأزهرهل:ولننظرالكرومإلى

أبوأبناوغد،رائحهيفوحالملقأححبى.اعطيكلكها،الرماننور

أ-ه،)7،"حبلبىيالكإدخرلهاوقديمهجديدمن،المنفائسكل

7-3)(.
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ولاواكبلكالخأرجفىفأجدك،امىثدىالراضعلىكاخليل!11

فأسقيكئعلمنىوهىأمىبيتبكوادخلوأقودكأحد.يلومنى

ويمينهرأسىلحتشماله.رمأنىسلافمنالممزوجةالخمر

حتىالمحببتنبهنولائيقظنألاأورشللمبناتياأحلفكن.تعانقنى

يوملاخدنانصنعفمأذا،ثثيانلهالمس!صغيرهأختلنايشاء...

؟..011تخطب

بروعته،المشهيرألانشادنشلدهوهذا:فيقولتكسللميولواصل

منالملحررةالأفكارذوىولكن.الجدالمنكثيرأاثاروالذى

اغنيهسوىالشهوأنىالمؤلمفهذافىلرونلاالخرافلةالمعدقدا!

الملهوداللاهوتيينأنإلاالعصر،ذوووفقصلغتعادية

لعلووالمزبدالأولونفيوكدمغاير.شىءعلىيؤكدونوالممسلحيين

شعبهىالوديانسوسنةوالحبيبة،اللههوهناالحبيببأنشفاهم

للشعبالممجازىالتأريخبأنهالإنشادنشيدهؤلاءويفسر.إسرائيل

حبنما11المسلح11مجيىءحتىمصر"منالخروج11منذاليهودى

هذالتعلطواسلخدموا،يزعمونكماالثألثأورشلحمعبديبنى

وإختزالالللمودوسفسطةالتضلللوأسالبالتعقلداتكلالتفسير

وإستبدالهأ.موحدأنطقأالمنطوقةالكلمأ!

شينأيفعلوافلم،الكاثوليكوخاصة،الممسيحدوناللاهوتدونأما

رزأنةبكلويوكدون،جديدمناليهودىالشرحلرتباعأدةسوى

نبؤةكتابهى،سامإلهامثمرةهىالشهوانيةالملحمةهذهأنعلى

فيهلظهرالذىالإلهىلمؤسسهاالكنيسةوحبللكنيسةالمسيححب

جريئه،أشكالأهناداخذالحبهذاأنمنالرغموعلى.لهازوج

العقولحفيظةيث!رولاالصوفىبمنزأهالتطهرخطرهاأنإلا

أولصاحبوهو(أوريغين)اوريجينوكانالمئحررة.الدنسه

منونشيرمستفيضأ.شرحأفيهكلبثدالإنشاد،لنشيدصوفىتفسير

ابإلمىيعودالاكتشافهذاشرفأنإثىالالميسالمفكاههباب

بل،وحسبللدينواخلاصهفكرهبعمقيشلهرلمالمذىهذأالمكندسة
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اوريجينخطىعلىسارثمنفسهخصىبأنهألضأوأشتهر

الذلنالدينرج!وكلكلهمالآخرونالمسيحلةبلهاءالمخصى

السذجالمؤمنلنلإرغامفعالةوسيلهلم!ووفرالحدثهذاأسعدهم

هذهوبفضل.روعةاللوراةحبوبأكثرمنواحدهإبتلاععلى

كمادةالأدلرةراهباتإلىالإنشادنشيدلقدمونالماكرةالخدعة

حقيقةندركأنعليناصعبألمسىأنهبلد.الفائراللا!مولهدئةللتفكير

اللواتىالتاعساتالسجيناتعلىالملحمههذهلتركهالذىالتأثير

ففى.المسيحعرائسأنفسهنيتصورقالمهستلرىتصوفهنيجعلهن

عروس:بالكنيسةنفسهاتاعسةكلتدغمالهادئةصوامعهنوحدة

لخمينالمصعبمنلميسواحدحلمفىجميعهنولسلغرو،الحبيب

المؤمنينأذهانفىالوهمىاللفسيرهذاولترسلخ.محتواه

فصولمنفصللكلخاصأعنوأنأالكنيسهرجلوضعوالمؤمنا!،

بخبتينضحالعناوينهذهمنعنوانوكل،الثمانيةألانشادنشيد

ونفاقهم:الدينرج!

حبهيكسبوالزوج،لزوجهاحبهالكسبالزوجه:الأولالفصل

لزوجته.

المسيح.يسوععنالكنيسةكلاحالثأنبى:الفصل

تفرحوكيف،المسيحعنالكندسهتبحثكيفالئالث:الفصل

.تجدهغلاما

فيصوفياوصفأيوصفالذيالزوجهجم!الرابعةالفصل

.صرفصوفلةتعابير

كمازوجهأعنتبحثلملانهاالزوجةأسي:الخامسالفصل

زوجها.جم!تصفوهىيجب،

المكنلسة.معالمسيحلسوعجوار:السادسالمفصل

الكنيسهحب،الزوجةلجملىآخرصوفيوصفالمسأبع:الفصل

.للسوعالصالى

المسيح.ويسوعالكنسمةبدنالمتباللالمحبالئامن:الفصل
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بما11فوللير:قالهابكلمأتهذابح!ثامنالجزءهذالننه،والآن

ابنمنالأبديالكنيسةلمزواجمجأزيوصفهوالأنشأدنشيدأن

معنينعرفألتفينرغبفإننأ،الكن!سةرج!يؤكدكما،مرلم

)28(.80(/)8"ثدلانلهاليسأخ!لنا:الداللهالكلما!

تحتمعطاةالمعلوماثهذهكأنت11:بوكييهموريسولقول

هشهاتتخذلمالمقديمالمعهدكلبلأنالحقةالتعدللاتتحفظات

إلاالنهائيشكلهاتكتسبولمالمسيحمدالدمنقرونقبلإلاالأولي

صرحأالقثعالعهدلبدوفلكوعلي.المسيحبعدالأولالقرنفي

ولقد.المسلحيالعصروحلياصولهمنذاللهوديللشعبأدبيأ

القرنبلنفيمامنهايلكونالتيالأسفارجعتوأكمل!دون!

نظروجههمطلقأهذاوليسالميلاد.قبلالأولوالمقرنالمعاشر

الجوهريةفالممعطياتالأسفارهذهتحرلرلأرلخصنعطلهاشخصله

بدائرةررط!!)الملوراة(مق!منمسلقاةاللارلخلةاللمحهلهذه

3.ء.)الإستاذه"!ده2.ساندروزج.بللكأتبسألس!أونلفرمعارف

العهدماتفهمولكي3!هلاولولولبسولشوارالدومنيكأنبكليأت

وهي،أذهأننافيحأضرهالمعلومأ!هذهتكونانيجبالقدلم

)92(.الكفاءةمنعاللةدرجةعليملخصصونأثبنهامعلومات
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الضائعةالأسفار

فكرورودرغمالمقثسالكلابخلامنهمسفرا26النقأدجمع

هي:الأسفاروهذه،الآنالمتداولالقثيمالعهدلثأيأفيأسمأئها

12الإصحاحالعلادسفرفيفكرهوردالذيالمحروبسفرا-

فيواهبالربحروبكلابفيلق!لنلك!:248ص!4فقرة

موسىنصرهأخبارالحروبسفرولشمل./1أرنونوأوديهسوقه

يسوعلإرشادوفلكالقواندنبعضعلييحلويكمأ.عماليقعلي

-.حروبهفيموسىخللفة

01الإصحاحيشوعسفرفيذكرهوردالذيياشرسفر2-

المشعبأنتقمحتيالقمرووقفالشمسفدام!!ا:353أص3فقره

سفرفيوردوكد."يأشرسفرفيمكتوبأهذاأليسأ!ائه.من

:'11ص)8فقرةالأولالإصحاحالثانيصمونيل 4 Al!أنوق

السفروهذا.لأشر"سفرفيذاهو.القوسنشيدلهوذابنويتعلم

لوممدهالشمسوقوفمئلاسراليللمبنىحلاثمأبعضلنكر

العسكريهوالنصائحالحربيهالقوانينبعضعلىولشئمل،كامل

.الحروبفىالقوسواستعص!

الآولالملوكسفرفىفكرهاوردلسللمانئلائة3-4-5

وكانت.مئلآلافبئلائهولكلم53711ص32فقرة4الاصحاح

الىلبنأنفىالذىالارزمنالاشجارصولكلم.وخمساالفأنشانده

اللايببوصالطيروعنالبهائمعنوتكلمالمحأئط.فىالنابتالمزوفأ

سليمالقحكمهليسمعواالشعوبجميعمنلألونوكانوا.السمكوص

11بحكمتهسمعواالمذلنالارضملوكجملعمن

ومعلافقهيةعلملهحقائقوهذه:النورعبدمنيسالقسلقول

إلاالتاليفهذهلضلأعيأسفونالتاريخفىالمباحثلنالمعلماءفانفلك

دينحة.كتابا!ليسثانفا

سفركاتبأشاروقد11رويدجرى:.جالبانالمؤرخلقول

فىأنهإلىالممحنوفهالأسفالى،من((ECCLESLASTICUSالحكمه)
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لمأنهومعوالطلبه.الحكمةمعالدنيوىبالتاريخالاستملاعالامكان

بوصالاالمعرفةإن11كتبفإنهكليكإلاالمسئقبليةالمحياةفكرةيعالمج

ئمرةسيلتقىيرض!هبمأعملمنوكلالحياةشرعههىالرب

الانسانخلىالمربأنوذلك"سليمانحكمةفىووردالمخلدشجرة

التارلخأج571)ص"سرمديتهمنصورهوجعلهخالداليكون

(.يفسرونهوكيف

سفرفىذكرهوردوقد،صموليلللنبىالمملكهكضاءسفر6-

4111صالمفقرة01الاصحاحالأولصموليل fصموليلفكلم

أطلقثم.الربأمامووضعهالسفرفىوكتبهالمملكةبقضاءالشعب

.11بلدهالمىوأحدكلالمشعبجميعصموئيل

الرالى.صموئيللاريخسفر7-

النبى.نأثأنتاريخسفر8-

سفرفىالاسفارهذهذكروردوقد.الرائىجادتاريخسفر9-

:967ص03و92فقره92الاصحاحالأولالأيامأخبار

أخبارسفرفىمكتوبةهىوالأخلرة،الأولىالملكداودوأمور11

كلمعالرانى.جادوأخبارالنبىناثأنواخبارالرائىصموليل

كلوع!اسرأليلوعلىعليهعبرتالتىوالأوكاتوجبروله

011الأرضممالك

شمعياء.سفر0-1

الرالى.علوسفرأ-أ

الشللونى.أخياسفرا-2

r-الرائى.لعدورؤىسفرا

9الاصحاحالئنىالألامأخبأرسفرفىجميعافكرهاوردوقد

411ص92الفقرة : 6 iهىإماوالأخيرةالأولىسليمأنأموروبقلة

رؤىوفىالمشملونىأخيانبوةوفىالمنبىناثانأخبارفىمكتوبه

.11نلاطبنلريعأمالرائىلعدو

اسرلمنبل.ملوكسفرا-4

الألامأخبارسفرفىفكرهماوردوثدحنانىابنلاهوسفرا-5
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شافأطلهوأموروبقية!ا:907ص34فقرة02الاصحاحالثانى

فىالمذكورحنانىبنياهوأخبارفىمكلوبةهأهىوالأخيرةالأولى

11.اسرائيلملوكسفر

اخبارسفرفىذكرهوردوفدالنبىآموصابناشعياءسفرا-6

عزيااموروبقيه971:11ص22فقرةأ6الاصحاحالنانىالألأم

مععزيااضطجعثمالنبىآموحىبناشعحاءكتبهاوالخيرهالأولى

.011ولفنوهآبائه

ملوكسفرمنجزءوهوأموحىبنأشعياءرولاسفرأ-7

واسرائيل.يهوذأ

سفرفىذكرهماوردوقد،واسرائيللهوذاملوكسفرأ-8

أموروبقية073:11ص32فقرة32الاصحاحالثانىالايامأخبار

فىالنبىأموصبنأشعلاءرؤيأفىمكتوبههىهأومراحمهحزقيا

11واسرالئيلداهوذاملوكسفر

ليوشلاإرملاءمرثلةسفرأ-9

الالاماخبأرسفرفىذكرهماوردوقدالمربناموسسفر5-2

لهوذامنكلوكان736:11ص24فقره35الاصحاحالمثانى

جميعوكأنلوشياإرمياورئىيوشيا.ع!ينوحونوأورشليم

وجعلوها.اللومالىمرأثيهمفىلوشيايندبونوالممغنياتالممغنين

اموروبقيهالمرأنى.فىمكتوبهوهاهى.أسرائيلعلىفرلضة

الأولىوأموره.المربناموسفىمكتوبهوحسبماومرأحمةيوشيا

11.ويهوذااسرأئللملوكسفرفىمكتوبةهاهىوالأخدرة

وردوقدالياشيتبنلوحانانالامالىألالاماخبارسفر21-

بدنووكالت!ا:774ص23فقرةأ2الاصحاحنحملاسفرفىذكره

بنلوحأنأنايامالىأخبارالالامسفرفىمكتوبلنالابأءرؤوسلاوى

..782:11ص23فقرة2الاصحاحاستيرسفروفى11الياشيب

الضاذكرهوردوقد."الملكأمامالايامأخبارسفرفىنلكوكب

سلطانهعملوكل!ا297:ص2فقرةا0الاصحاحاستيرفى

مكتوبةهىأمأالملك!مةالذىمروخاى!مةوإذاعهوجبروته
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.11وفارسمادىلملوكالأيامأخبارسفرفى

31الاصحاحنحميأسفرفىفيكرهوردوكدموسىسفر22-

آذانفىموسىسفرفىقرىءأليومذلكفى776:11صأفقرة

اللهجمأعةفىيدخللاوموأنجياعمونياانفيهمكتوباووجدالشعب

.11الأبدالى

أستلرسفرفىذكرهوردوقد،الألأمأخبارتذكارسفر23-

11صأفقرة6الاصحأح : 7 A Iبأنفأمرناالملكنومطأرللكفى

.11المملكأمامفقرتالايامأخبارتذكاربسفرلولى

فقره9الاصحاحأسللرسفرفىذكروكد،الفورلمسفر24-

11ص32و92 : 97 rهذهالفوريمأمورأوجبأستيروأمرنا

11.المسفرفىفكتبت

هذاذكروردوقد،حلقدابنلارملاءالآخرالدرجسفر25-

فاخذ11:منها1361ص36الاصحاحفىكثلرةمواضعفىالسفر

كلإرملأفمعنفيهفكلبالمكاتببنلباروخودفعهآخردرجأإرميا

كثيرككأيضاعللهوزلديهوذالهواقلماحرلمحهالذىالسفركك

.11مثله

.جألمبانالممورخعنهيقول،الثانىإسدراسسفر26-

أسدارسسفريصرحلسليمانالحكمهسفرنحووعلى11ويدجرى:

سيكونالقيأمةيومولكنالنهايةهىليستالحاضرةالحياةبأنالثانى

)التاريخأج571ص11خلودمنسيألىماوبدايةالمزمنهذانهاية

(.يفسرونهوكيف
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الثانىالباب

العبرىالتراثبينالمقارنالمنهج

القديمةالبدائيةوالاثار

والإسمانالعالمخلق

المائللمحابيلعلا!ة

الكونيالطوفان

بابلبرج

العهدثطع

الأصغرالإبنوراثةنظام

إيلبيثفييعموب

الشهادهصخرة

اللهيصارعيعقوب

النالاداراء
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المؤرخلقول11المقدسةالكتبدراسه11كتابمن2.صفى

يكونأنقبلالمقلاسالكتابكأن11:بوكأىموريسالفرنسى

العاملوهى،الةاكرةإلالهلاسندشعبيأتراثأاسفأرمجموعة

الشعبىالمتراثهذاوكانالافكار،نقلعليهاغمدالذىالوحيد

.11والاحدفالاتالمناسبا!مختلففىالناسبهلتغنىالشفهى

تطورهمراحلفىيغنىشعبكلإن11:جاكوبأدموندويقول

فىحدثكمااسرأنيلوفى-الشعبىالفولكلور-ويسمىالبدائية

وكانتكئلراإسرائيلغنتولمقد،النثرالمشعرسبقالمبكمنغرها

إلىإسرال!لقأدتقدكانتالمتارلخلةالظروفولأن،الغناءتحسن

بكلولأتهاساهمد،اللاسمهاوىإلمىكأدلهاكماالحماسثمة

نظرهأفىمعنىشىءلكلكأنإنهحنتلهاحدثماكلفىكيانها

الطعأماغأنىمنها.التنوعشديدةلعبيراتاغانيهااعط!قدفإنها

البئرنشيدمثلالعملوأناشيدالحصادبنهالةالاحتفالواغانى

منلالزواجوأناشيد17(و12الاصحصأحالعددسفر)فىالمشهور

العهدفىكثدرةوهىالحربوأناشيدالحدادوتراتيلالانشادنشيد

منءالاصحأحالمقضاة)سفردبورةلرنيمةبينهماومن،المقليم

الامث!سفر)والامث!والحكمإ(.الاصحاحالعدد)سفروأ-32(

واللعناتالبركاتوأكوال(المقدسةالتاريخيةالكتبوحكموأمث!

لذلمك.اللهوكلهمأنبعدللبشرالأنبلاءيسئتهااللىوالقوانين

طريىعنإمايتمكانالأقوالهذهئتلأكلأن)جاكوب(ولضيف

اللهشعبلتاريخروالاتشكلفىالمعابدطربقعنوإماالاسرة

يوئامحكايةمد!حكايهالىبسرعةاللارلخهذاتحولولمحد،المختار

إلىهذامنجاكوبأدموندويخلص.9(الاصحاحالقضاة)سفر

موسىعنالقديمالعهدمألرولهانلحتمل11:فيقولحلمدهنتيجة

التاريخىالمجرىمعتقريبىبشكلالالدفقلاالأولينوالاباء

النقلمنالمرحلههذهفىححىلعرفونكانواالرواةولكن.للأحداث

شثيدةأحداثبدنبربطواحتىوالخل!الائالمحهيضفونكيفالشفهى

حكايةشكلفىالمخلالفةالاحداثهذهلقدحفىنجحواوكدالللوع.
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ع!منصباالاهلماموكانإنسأن.اىوالعالماصلفىحدثلما

)القضاةالشخصياتوقوألموخطاباتعقودمنالهامةالوئائقتدوين

وقوائمالقرابلنوقوأئمالانساب(وقوائمبالمدنالموظفلنوكبار

اسلخدم!المليبالموثانىأتتاللبىالأرشيفاتلكونتوبهذا.الغنائم

والأسفارالكتباليأدتالتيالنهاليةالمؤلفاتتحريرعندذلكبعد

أوالمكتبفبىتختلطأيضاالشكلوبهذا.اليومحوزسافيالتي

يبحثوأانإلاالمتخصصلنعلىوما.متنوعةأدبيةأنواعالأسفار

بلنلقاربأنالممهمومن.الملنافرةالوثائقهذهتجمدعدوافعفي

والذيالقديمالعهدهوالذيالمللافرالمجموعهذاتكوينعمللة

سمواتتح!يحدثقدماوبينالشفهيالنقلعليأولاإعتمد

الكتابمولدبلنالمموأزنةإنبدأئي.أدبمللادغدأخريوأزمنة

معدقي!بشكلمتفقأنهيبدوشيءالثنيويالأدبهذأومل!المقدس

اللهمنكريمنكئيريفعلمثلماالموازنةهذهت!فولا.الواقع

النصذلك.مجموعهفيالمقدسالكتابنصرفضإلميالمنهجيين

حقعنيمكنالأسطورله.الاثأرم!حففيالناسبهيحتفظالذي

لدخلوفيلموسىالموصايااللهاعطاءوفىالخلقحقلقةفيالإعتقاد

المئلى-سبيلعلي-سليمانالملكعصرفيالبشرشنونفيالله

فيفعلا.إلمدناوصلقدالأحداثهذهجوهربانالإعقادنستطيعكما

الأحداثوصفتفصللخضوعوجوبنريأننستطلعالوق!نفس

الشفهىالمتراثتلاولنفىالبشرمساهما!أنفلك.صارملنقد

)03(.حقأكبيرة

العهدفىالفولكلور11مقدمةفىفريزرجيمسالمؤرخلقول

منبنصالاسلشهادمج!فى-الضرورىمنأنهأرى11:11القديم

قراءةأتبنىانإلىدعتنىالتىالأسبابأبدىأن-القديمالعهد

المعلمدةأوالرسميةالإنجللزلهاللرجمهبهاأخذتالتىلتلكمخالفة

هدىسكلنىأسيرأنالمكلابهذأفىحلولتوكد.المقديململعهد

وفجاجة.قدمأالأكثرالمراحلفيوالعمليهالفولمكلوريةالدراسات
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مناليومحلىتعلشالتيالبداليةالقبالللدىنجدهمائشبهالليتلك

هذهفيالنجأحمنقدرأىحققتلمحدكنتوإذا-وعاداثمعتقدأ!

فيإسرائيلبنىلاريخإلىالنظرالممكنمنسيكونفإنهالمحاولة

يميزهلاشعبأبوصفهم،رومانسلهأقليكنلمإنصدقأاكثرضوء

المعجلب،التمييزذلمكالأخرىالمشعوبمنغرهصالإلهيالوحي

الجهليسودهابداليةمرحلةمنالشعوبكبقيةلطورلنطعبأبل

وقد.بطيلةطبيعىإنتخابعمليهطرلقعنوذلكوالهمبيه،

بشىالبشرىالتاريخفجرتدرسالتىالحدلئةالأبحاثتوصلت

الأجناسكلأنمؤداهابعيدحدإلىمؤكدةنتلجةإلمىإتجاهاتها

الهمجيه.المرحلةمناخرأوزمنفىتطوررركدالممتحضرة

فكرىرقىمناحرزوهقدالقدمأءالعبريونكانممأالرغموعلى

هذاسكنشنواكدأنهملافلرأضيدعوماهنكفليس.دلنىولطور

بلبربرلةبمرحلهمروالمحدأيضأأنهمالمححملإذ.العامالمقانون

الأجنأسوبلنبينهمماعلىيرتكزالذىالإحئمدوهذاهمجيه.

الذىالأبفلك،أدبهمالمىالنظريؤلدهتشابهمنالأخرىالبشرية

أنلايمكنالتىوعاداتهممعدقدأتهمالمىالاشأراتمنكئيرايتضمن

حضارىمستوىمنبأقلةمخلفالاأنهاافتراضخلالمنإلالفسر

أنهوهذهدراسىموضوعكانثمومنبكنير.انخفاضاأشد

الىسمىالمتىالباللهالمعتقداتتلكمنمحدودأقلاراوأفسرأوضج

المعهديئضمنهاأخرىبدائيةآثأرعلىيدىلأضعسحلقة!!ور

،الأولبالأبنالئضحدةملرالهمبدهالقباثلغدنظأئرهالهاالقديم

،SCAPEGOATالمخطينةفبيحةلقديمعادةثم،النساءدنسوقانون

هوبدائيةآثارمنالمحضأرةفىيتغلغلعماالكشففىووسيلللأ

درالممةعلىالمقارنالممنهجنطبقأنبدعأوللس.المقارنالمنهج

بوياثمار)صموئللالفرنسىالعالماسلخدمفقد.القديمالعبرىاللراث

ناجحأ.امملخدامأفرنسافىعشرالسابعالقرنفىالممنهجهذا(القس

رئيساسبنسر!أجونالعالممالدينرجلانجللرافىاسلخدمهكما

3بانجلئراالمسيحجسدكليه HRISTIوهدكنمبردج.بجامعةد!!!هح
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القدماءالعبرلدىالطقوسقوانلنحولألفهالذىكلابهعنكدل

منقرنينوبعد!رنافىأما.المقارنالأثياندعالمأرسىأنه

سميثروبرلسونوللموصديقى)المبجلاستأذىاستأنففقدالزمان

الجليلانالعالمانهذانبهأضطلعالذىالعملكمبردججامعةفى

فىالمرموقينالمتقدمينهؤلاءأثرأدتقىأنيحثونىالأملكانوقد

أسمحأنمنيمكننىبماقدمابهاسيروأنالعلممنالمج!هذا

حاولتوقد.المقارنةالأديانفىكمبردجتراطأسمدهبانلنفسى

أشهرأليهاتوصلالمئىألاعلبارالنلائجفىأضعأنالبحثهذأفى

الممختلفةالقديمالمعهدأسفاربتاليفلختصفيماالمحدثلنالنقاد

فىالجللةالمحلا!ضا!منكئلراأناعلقدأننىفلك.وتارلخها

الامعقولاوتاريخبأمنطقدالفسيراتقبلأنلايمكنالمقدسالكتاب

أنإلمىهذهدراستىمنالهثفدفعنىولقد.النلاثجهذهضوءفى

العبرحياةمنالأدنىالجانبفىأساسيهبصفةالنظرأمعن

المهمجيةالآثارألتبعوأن.المقديمالعهدفىتتمثلكمأالقدماء

صفحاته.فىئتتشرالتىالآنارلالكوالخرافية

والإسمانالعالمخلق:أولأ

الرجلشكلقدالإلهأنتصورقداليهودىالمؤلفأنيبدو

كمااو،تمامأالفخارصانعيفعلمانحوعلىالطينمنالأول

الالهعجنانفبعد.الطينمندميةيشكلحينالطفليفعل

فىنفخبأنالروحفيهبثالمعلومهالصورةعلىوسواهالطين

إليشعالنبىعنيروىالتىالطريقةوبنفسومنخريهالتمئ!فم

)الملوكالشوناميةابنالميتالطفلجسدإلىالحيأةبهاأعأدأنه

الجنسأنفىالعبردينفكرةأنعلى،(4/8اصحاحالثانى

طبيعىنحوعلىلنأتتضحالترابالىاصلهفىيرجعالبشرى

الأرضومعناهالغتهمفى(أدمة)كلمةأننجدأننأاذ،للغأية

منويبدو.الرجلومعناها(آدم)ملمةالمؤنثةالصلغةهى

يرونكانواكنلكالبابليينأنالبابلىالأدبفىمختلفةنصوص
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احتفظتإغريقيةروايةفهنأك.طينمنخلققدإلإنسانأن

31(.)البابلىالكاهن(لبيوسوس)الخليفةأصلعنبحكالة

لهفتحتثلاثمشملاتالقصةهذهفىفرلزرنظراستلفتوقد

الئىالمخلىوفصصالقصةهذهبلنمصراجمهع!المقأرنةباب

هى:المشكلا!وهذهالبداسة.الشعوببينتزالاوروب

الط!ن.منالأولالانسأنخلى:أولأ

حواء.صراعفىالحلهلعبتهالذىاللاور:ثانيأ

.المخلودمنالإنسأنحرمأن:ئالمئأ

أنعلىالعالمشعوبجميعحكالالاتلفقفتكأدالأولالعنصرأما

سكانعنحكىمافلكومن.المطلنمنشكلالأولالإنسان

11جلبنر-11عنملبورنضواحىيسكنونالذينالمسوداستراليا

)32(.والمبأجويسوسومطرةوالديأكيونبولدندزيافىوكما،الخالمق

رجلأولحياةفىنفسهاالحيةإقحامهوالئانىالعنصرصوأما

اغقأدالمىفرلزرنظروجهةمنيرجعفهوالربخلقهأوامرأة

منالإنسانحرمانفىسببأكان!الحلةأنفىالبدائىالإنسان

الإنسكاخمدولمحد-الجليلهالمنحةهذهمنهسلبثانبعدالخلود

ومنمعلنهمواسمفىجلدهأتغيرالح!ةأنراىلأنههذافىالبداثى

)33(.الإطلاقعلىشبأبهأولالموتلجددبنلكأنهألصورفقدثم

المحلةلبر!لمأذا:السؤالهذانواجهأنعلحنأمازالأنهعلى

الجنسحرمانوراءمنهدفهاكانومأذا؟للابسانالممكيدةللك

علده؟دخلعهاأنيعتزمالربكانالئىالكبيرةالممدزا!منالبشرى

لضمركانتأنهاأم؟فضولمجردالأمرهذافىتدخلهاكانفهل

ادنىاللكوينسفرعنهايجيبلاالأسئلةهذهكل؟هذامنأبعدهدفأ

فرلزر(.اجا8f)صإجابة

كدالانسانأنتحكلماللوراةحكايهفإنالثالثالعنصروعن

ذكركأنولكن،لهالحيهخداعبسببفقدهائمالخلودمنحةمنح

جنبأوضعناهااذابخاصةالموضوععنغرلبأيعدالخلودشجرة

المعرفه.شجرهمعجنبإلى
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لروايةمحرفةروألهتعدالئوراةحكايهأنالمؤلفافترضفقد

وهمأالإنسانعلىحرمتاالجنةفىشجرتلنصحكتأصللهأخرى

وأضلتالماكرهالحيةجاثئم.الحداةوشجرةالفناءشجره

منوأصبحالخلودحرموبذلمكالفناءشجرةمنأكلحلىالإنسان

)34(.الفاندن

ثدالشجرللنحكالةأنيبدوفيماعامبوجهبهالمسلمومن

الأصلدةالحكايهفىتلعبلمالحداةشجرةوأنالخلطبعضإعترأهأ

الحكاية.فىلعبتهالذىالصرفالمسلبىالمثلرالدورهذا

حكايتانالأصلفىهناككانأنهالبعضإعدقدفقدئمومن

حذقسكلرفىالحكايلينبينمزجكألبأوأنcالسقوطعنمختلفلان

الأسطورةفىلحكىوبالملل)35(.وأحدةحكالةمنهمأوجعل

كما.الطينمنالأولالانسانخلققد)بروميثوس(أنالإغريقيه

قد(تيكىتهانى)تو-الإلهإنندوزيلندةسكانالماعوريونيحكى

ىأاهوا()لدكىوسماهبهالمشبهشدلدالأحمرالطينمنرجلاصنع

الأكبرالإله(تأروا)الإلهأنيزعمونتاهللىوفىللكى.شبيه

الأحمر.الطينمنزوجينأولخل!

تصالفنارجلاولضلعمنامرأةأولخلققصهفإنكلوعلى

الكتاببحكايةالشبهشديدةرواياتشكلفياخرياماكنفي

فإذا.)36(عنهأمستقلةنعدهأأنلمكنلاأننادرجةإليالمقدس

الشبهكلشبيهةلكونالحكايهفإنالنحوهذاعليالروايهصحت

وعنالطينمنألانسأنخلقعنروتالتيالبدائيينبحكاياث

منحيوانخداعنتيجةالمنحةهذهحرمأنهنمالخلوداكتسابه

)37(.لهالماكرةالمحدوانأت

:(والإنسانالعالمخلق)غوانلحتليوكاسلرالمؤرخكب

كانالأزمنةبدايهوفي.زمأنكلفيموجودأاللهكأنلقد11

اليهوي)1(التكوينكئابنصيعظمههكذا11الوهدم11يسميا!ه

الغريبلمنوإنه11اله11"هوألوهح11لكلمةالحرفعوالمعني.القديم

الاسم.بهذاواحدسيدأالتوراةلسميانحقأ
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)2("ادونايو"11الجنودرب11و11يهوه11فهوهذا11ألوهيم11امأ

فيقاتلامللاأحسقدوكان.مختلفةأماكنفيالملوراهلسملهكما

اسمالكونيلملمخرابهذاعليالمتوراةوأطلقت.الكونيخرابه

11.سقفولاقأعلا11بتصرفمعناةلعبيروهو)3("بوغولوغو11

11الموهيم11مللاننعتقدفأننا،نهائيألاأمتدادأيمتدالأزلأنوبما

ذهنهفيلمعتفكرةولكن.القرونمليارأ!بللا،ماليهلناملد

وسآمة،مللانفسهيضنيلماذأاذا،القدرةالكلياللههوانهفبما

قدرالهيطلقأنيهوهالعجوزقرروهكذاما.شيئالفعللالماذا

الإبداعية.

،واحدةدفعهشىءكلخلقيسلطلعكانيهوهانالقولعنغني

المبدايةفي".أوانهاخضرةفلكل11،الأموريتعجلالاقررانهبيد

فورتلقانلأظهرتالمادهإن:نقولأنوالآد!والأرضالسماءخلى

قأعبغلرخاليةالشكلعثلمهالمادةتلكوكأن!بذلمك.إراللهإعالنهه

الغمروجهوعلىوخألدةالأرضوكانتالمياهفيغارقةسقفولا

1،2(.)تكوينالمياهوجهعلى)4(لرفاللهوروحظلمة

.()5ثانيةمرهالسماءنعمإ!السماءليخل!يهوهالتفبعدنذ

بينوفصلالجلداللهفعمل11:يليكماالعمليةهذهاللورأهوتصف

السماء.الجلداللهودعاالجلدفوقالتيوالمداهالجلدتح!التيالمياه

1،7-8(.)ثأندألومأ،صباحوكانمساء،وكأن

تعكس11فوقه11التيوالمياهالجلد11تحت11المتيالملاهقصهإن

فحسبكلها.البداليةالشعوببهصفتالذيالفظالضلال

ومن،صلبكثيفجسمعنجمارةالمسماءأنالقديمةالئصورات

أنايضاواعتقدوا.أليابسةالقساوهايالجلد"11بتسميتهاجاتهنا

وإذاثاعه.السماءتشكلالذيالجلدذلمكخلفيقومهأنلامأئيأتجمعا

منالمتبخرالماءإلاهوماالمطراناليومدعرفقارىءكلكأن

ينسابالذيالمأءهوالمطرانما،زمنفياعدقدوافقد،الأرض

،بالذا!المغرضلهذاصممتفتحاتعبرالعلويالمانيالتجمعمن

أذهانفيجداطويلاصمدأليومالسخريةلثيرالمذيالرأىهذالكن
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)6(.كلهماللاهو!علماءاقرهالأوليالمسيحيةالقرونففي.النأس

منقيمةأكثراللهعملثماركانتالثالثاليومفي:معالنمض

المسفلى،الممياهنظرهجابفلما.السابقلنالملومينفىعملهنئائج

بهاخاصةأمكنةفىالميأههذهتجمعانالافضلمنانه:لنفسهف!

فىصاغرةالمياهفلجمعث.الظهورمناللابسهاجزاءتتمكنكى

الملابسة،عنه،الآنفىتشكلتكمانفسهاالملحظةفىتشكلثقيعان

جداولشكلعلىالملاهمنهاأنحدرثالتى،المرلفعاثوبرزت

ارضااليابسةاللهودعا..والبحيراتالبحارالىسارتوانهار،

.(151،تكوين)"حسنانهفلكالملهورأى،بحارأالممياهومجتمع

لايزاليهوهالجدانألىالمكرلمالقأرىءانتباهنلفتأنبنايجدر

مرهكلفىاعجابصيحهاطلقيكونوفد.عملهنتائجعنراضيأ

كان،نفسهالميومهذأفي...قبلمنكلههذاالىأفطنلممكلفقائلا:

شىءخلقفيرغبأنهلدرجةوبحارهبيأبستهخاصةسعيدأيهوه

عئمبأوبقلابزرا،الأرضلمئتبت11إذا،.الليلهبوطقبلاخرما

كان،الأرضعليفيهبزرهكجنسه،لمرألعملثمرذاوشجرا

.(.1411تكولن).........ذلك

تخيل!يهوهحكمةحيلادهشئناوصفعنعاجزونال!ناوالحقيقة

جنسه،غلرمنثمرايطرحمثمراشجراالأرضزرعأنهلو،مئلا

أشجاريزرعلملانهاللهفلثشكر؟بالأرضسيحلكأنالذيفما

أشجارأو،أجاصأتئمربرتق!أشجارأو،برتقالأتئمرلفاح

..بالنابلالحابلاخللطلكانإذا.الثعلبغبتثمرأجاص

وأثمرالتفاحشجروتعالي،الأرضلهخضعثانبعدوالان

وكان،مساءوكان،حسنهذاان11أخريمرةيهوهرأيتفاحأ،

غريبامرثمةأنهبيد.ا-13(1،2)تكوين"ثالثيومصباح

بصباحأتهاألامثلاثهمرث،دقيقةبصورةالنورتوزيعفبفضلآخر،

يكونأنبعد،الليللظلمألامكانهيتركالنورفلكوكان.وليأليها

مصدرلهلكونأندون،النهارطيلةالؤليدالعالمذلكأضاءقد

قدتكنلمأنهااي،ألانحتيالشمسعنكلأمهديكفليس،مرئى
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:هأكموهالتوراةفيطويلانصأاستحىالشيءهذالكن.بعدخلقت

بينلتفصلالأرضلتضيءالسماءجلدفيأنوأرلتكنيهوهوقال11

فيانواراوتكونوسن!.وأيامواوقا!لآياتوتكونوالنهأر.المليل

النورلنيهوهفعمل.كذلكوكأن.الأرضلتنيرالسماءجلد

اللدل،لحكمالأصغروالنورالثهار،لحكمالأكبرالنور:العظدمدن

ولدحكم،الأرضعليلئتيرالسماءجلدفىالملهجعلهاوالنجوم

أنهذلكيهوهورأي،والظلمةالمنوربينولمتفصل،والليلالنهار

-ا،14)تكولنرأبعأيومأ:صباحوكأن،مساءوكأن.حسن

9)(.

هنافالحديت؟كذلكأليس،فيهاغشلاصافيةحقيقةكلهوهذا

ليلإليانقسمالعدلإن،التوراةوحسباذاوالقمر.الشمسعن

اليومفيالايهوه11لخلقها11لمالدي،الشمسظهورقبل،ونهار

العالم.ظهوربعدالرأبع

يلقنلان11القدسبالروح11حداالذيماأعرفلاأننيوالحقيقة

قأرئيتخيلولكن؟والنورالمشمسصالخرافاتهذهملرموسي

العلماءكانعثمرالسابعالميلاديالقرننهايةحتيأنه،الكريم

عبرها11تمرره11هبىبل،الضوءمصثرليستالشمسانلعتقدون

نفسهديكارترلنيهوحتي.بذالهموجودفهوالضوءأما؟وحسب

..الضلالهذاانصارمنكأن7()

رلمرأولافالدانماركيالفلكيجاءحديهكذاالح!وأستمر!

جداهامةحقلقةباكتشافلهالعلميدينالذي171(أ-.)644

عالمنافو!الساقطالضوءأنوهي؟تمامأاللوراةتعاليمناقضت

العالمهذأحددثم..واحدهدفعةلنئشرلاوهو،الشمسمصدره

منيصلأنهمبلنا-مرهغيرصحلهثبتتمأوهوالضوء-سرعه

أناي،ثانيةعئمرهوثماندقانقثمانفيالأرضإلميالشمس

توصلوقدالمثانية.فيمتركيلوألفمأئةئلاثحواليسرعئه

الأقمارفوقالظلامهبوطمراكبهطريقصهذااكتشافةإليريمر

فكتب،فرنسأفيعندلذيقلمريمروكان.المشلريلكوكبالتابعة
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والعشرلنالثانيفبى،باريسأكاديميةفيوقدمهاكتشافاتهعنبحثا

كانفقد،التورأةسطوركاتبأماأ.67فىعامالثانىتشرلنمن

منيهوهلايعفيهذأولكن،الفلكبشؤونالتامالجهلفريسة

.اللوراةكتبعندماشىءكليعرفأنعللهكان،مسؤولياته

عمليةفىهزيلادوراالمنجومأعطتالمتوراهأنالنظر،يلفتكاوما

هزيلتأبعوهوالقمر.والقمرالشمسهما11كبيراننجمان11الخلق

،والأرضالمقمرأنيعلميكنلممالجاهلالكاتبهذاأنبيد!لملارض

شمسنافحلبى!الكونبناءفيالقليلإلاتعنيلا،الشمسوحتي

ليستالشمسىلعالمناالرئيسيالممركزتعداللي،الضياءالباهرة

منالمللارالاعشرألامنواحدةإنها،متواضعنجممنأكثر

اما.مجرللا،العظيمةالنجوممنظومهمنهاتتألفالتيالنجوم

بهاشيءكلولربط،الأرضسوييريفلا،11الممقدس11الممولمف

حولتدوروهي،الكوأكبمنواحدهسويليستالأرضلكن

000003بالأرضلكبرالتي،الشمسهو،نسبياصغيركوكب

تبعحةفي،لجهلهتبعاالئكوينكتابمولفيضعهاف!لكومع،مرة

..الأرضأي،تأبعتها

الحياةإلييعودانالتورال!المهراءلممؤلفقثرلوانهربلا

أو،الفلكعلمفبىشعبيكتابأيقراءاتهلديلصعق،أليوم

جب!هناكمنيراقبأنيستطيعحنت،فلكيمركزلاىزيارته

والاجرامالممشتري،لكوكبالتابعهوالأقمأر،الشمسوبقع،القمر

11السماوىالجلدفيوضعها11يهوهأنزعمالتيالأخرىالسماوله

ذاتزحافاتالمياهلنقض:يهوهوقال11:التوراهالىلمنعدولكن

فخلقالسماء،جلدوجهعلى،الأرص!فوقطروليطر،حيهنفس

بهافاضثالمتيالمدبابهالمحلةألانفسفوأتوكلالمعظامالمتلاندنلهوه

أنهذلكيهوهورأىكجنسه،جناحذيطأئروكل،كأجناسهاالمياه

فىالمياهوأمللىوأكثريألغرىقأللا:يهوهوبأركهما،حسن

لومأ،صباحوكانمساء،وكان.الأرضعليالطلروليكلزالبحار،

خأمسأ.
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ودبابالابهائمكجنسها.حيةأنفسذواتلتخرج:اللهوك!

الأرضوحوشاللهفعمل.كذلكوكأن،كأجناسهاارضووحوش

كأجناسهأ.الأرضالدبابكوجميعكاجناسهاوألبهائم،كاجناسهأ

2(.2-ه،1،تكوين")حسنأنهذلمكاللهورأى

ولكنسرورايديةالقثرةالكلىلهوهوفرك!حقأرائعاهذاأليس

كلهامخلولمحاتهإلينظرفقد.بانلظارهكانمدمهأكثرآخرعملا

تشبهنى،لاكلهاالحيواناتهذهمنأحدالكن:لنفسهقائلاوشماءل

كبيرتينغيروأذنلنجميلارأساآملكفانا!حقاموسفلأمرأنه

ناأسلطعأننىوالحقيقهرائعه،وأسنانا،مستقيماوأنفاحلةونظرة

أرىانالأفضلمنأنهاعدقدولكننىفيهانفسيارىمرآةاصنع

الارضفييكونأنلجب!حسن،بىأخرشبيهاتخيل!إذأنفسى

..يشبهنىحيوان

منزمرةكانت،الذهنيةالمحاكمةهذهفيمستغرقشيخناوبينما

فىوق!إللهافنظر،قدميهعند11لتشقلب11لدوهخلقهاالمتىالقردة

المطلوبهوهذاللسلكنلشبهنىمأهذهمخلولمحاتىفيإن:نفسه

لامنبينهاأنوالمحقيقة.مثلهاحمللاذللالقردةهذامنفلكل..

قبضةيهوهأخذثم!الممطلوبهوهذاليس..ولكن،فيلايحمل

قولناهذابعديستقيمهلولكن،انسانايصنعوشرع،رطبتراب

؟يدانولس!،فقطاللهروحأن

فىنفخ11الأنسانصنعانبعديهوهإن،ايضاالتوراةوتقول

(..2،7أتكولن)"حيةنفساآدمفصارحلاةنسمةأنفه

نقطةعلبى27()سطرالتكوينسفرمنالأولالإصحاحفيونقع

فىالأنسانخلقاللهأننسلنتجأنلناتجلزانهالنالخيلمبهمة

لاح!.وكتفيإلاالوضعهذايعدلولمواحد،فيجنسلنالبداية

أما،النانىالاصحاحنهايةفىإلالظهرلممبالمرأةالملعلقةفالمسأله

اللهفخلق11:فلقولالأولالاصحاحمنوالعشرونالسابعالسطر

11خلقهاللهصورةعلى،وأنثىذكراخلقه.صورتهعليالانسان

الذى،السطرلهذاالعبرىللنصالحرفيةالترجمةهىهذه.)8(
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أخرىجههومن.الجنسالملثائيةاكهةخرافةلانتشأرالدافعأعطى

المترجملنيدعلىمرةكلفيللتحريفيلعرضالنصهذاكان

خكموضهإلميذلمكسببويعود،المحسنةالنواياذوىالمسيحيين

..بالمذات

أهميهاللورالىالمتخيلهذاا!اء،لماماالخطأمنأنهبلد

بل،فهماىتحتاجلاأخرىنصوصعلىالدوراهوئتطوى.كبيرة

نلتف!انبناحرىأنه،نرىلذلك.فهمكلعلىعصيهانهأقل

جميعهم.لعرفهمأإلي

الئياللحظةهذهوفي،الخل!لأجوأعلنهالأنساناللهخلقلقد

كلالأرضمناللهوجبل11كلهاالحيواناتلميرىدعاهفيهأخلقه

ليرىالإنسانألىواحضرهاالسماءطيوروكل،البريةحيوانات

11اسمهافهو،حيهنفسذا!الإنسانبهدعاماوكل،يدعوهاماذا

2،91(.تكولن)

ىأأنمندقدنلمعلىوأننى،مسلدااس!عراضأكانأنهردبلا

المسأعة.تلكفىآلممكأنيأخذأنلمدجرؤيكنلمطبيعياتعالمم

!عوشملطوا،وأخضعوها،الأرضا!وا11:لآدماللهوك!

علىيدبحلوانكلوعلى،السماءطيروعلى،البحرسمك
.(6n)2ين)تكو"لألىضا

فقد،هذهيهوهارادةمنالضدعلىأنه،الجميعيعرفهماولكن

الأسودضدمريراقتالايقاتلانا،،الإنسان!االطبيعةملك"أرغم

النجاحيكنولم،شابهوماوالذئابوالدماسيحوالثببهوالنمور،

كانتفقد6وحدهاللكواسرفرلسهالأنسانيعدولمبل؟دوماحليفه

البق،القمل،البراجمث:الطفللياتمنلكثيرفرلسةكلهاالإنسانية

المميكروبأت.شمببهاالتىوالأمراض

،البشرى"الملحمبفتلك!اتحبالكواسرخلقالمذىالملهأنونض!ف،

وق!11:السبأ!هذافىنفولفألتوراة.نباتيأيكونأنالانسانوأمر

شجروكل،الأرضكلوجهعلىبزرأمزربقلا!يتكمأنى:الله

1،92(.)تكوينطعامأيكونبزرأ.لكمبيزرشجرثمرفله
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بسمةذأكرتهفىلحلفظأنالكريمالقارىءنرجوبدورناونحن

.هذهالاوائلالمناسخكذاء

وكان،معدأتقريباأو،معداشىءكلأصبحالسادساليوموفي

تقول.فيهيرتاحيومانفسهلمنجانفقرر،سعيداراضيايهوه

فاستراحص!ملالذىعملهمنالسابعاللومفياللهوفرغ:اللوراه

2،2(..)تكولن"عملالذىعملهجميعمنالسابعاللومفبى

عدنفيجنةيهوهوغرس11:اللورأهقراءة،الكريمقارئىلنلابع

عدنمنيخرجنهروكان...جبلهالذ!أدمهنكووضع،شرقا

الوأحداسم.رؤوسأربعةفيصيرينقسمهنكومن؟الجنةليسقى

وذهب؟المذهبحلث،المحوللةأرضبجميعالمحيطوهو.فلشون

الثأنىالنهرواسم.الجزعوحجرالممقلهناك،جيدالأرضللك

الئالثالنهرواسم.كوشأرضبجميعالمحيطوهو،جيحون

11الفراتالرابعوالنهر،أشورشرقىالجارىوهو(،دجلة)حداقل

1(..أ-2،8004تكوين)

فيهتقعالذىالمكانحدودرسمالمولفأراد،التفاصيلبهذه

المصلدبهذاشيلايقللمملموحبذاولمكن،دقيقارسماالأرضلةالمجنة

غباءاكثرموقعفينفسهلضعمنتجدانالصعبمنلأنه.قط

نهرهوفلشوننهربأنكلهملعلرفونفألباحئون.المموقعهذامن

أرميندا،فىالنهرهذاويقع.اراكسباسمبعدفدمأدعىالذىفأز،

واذا،وعورهالقوقاسمناطقأكثرمنهىمنطقهمنينبعوهو

،الجزعوحجرالذهبعلىتحتوىالمنطقةللكأنجدلاأفترضنأ

)9("المقل11هومالعرفلااحدافان

دجلةنهرىبصددخطأثمةيكونأنيمكنلاأخرىجههمن

الجنهمودعلحددالتورأةان،يلضحذلمكعلىوبناء،والفرا!

ناومع.الرافدينوبلادأرملندابلنيقع،مأمكانفبىالأرضيه

لكلانالا،بعضهاعنبعيدةليستوالفراررودجلةأراكسمنابع

لنبع،كورانهرروافدأكبروهو،فأرأكس.المسلقلمنبعهمنها

دجلةامقزولن،بحرحتىويسير،تركيافىدأغ-بيلغللمن
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بل،المستقلمنبعهمنهمألكلانعلىلايقتصرفالامر،والفرات

العربى.الخللجفىيصباانقبلمعاللئقيانإنهما

فإن،جلجونالتكولنسفريدعوهالذىبالنهريتصلفيماأمأ

ان،المذكورالسفرفحسب،خلال!العتبر11المقدس11المؤلفخطأ

أرضولكن(.حوش)"كوشأرضبجميعلحيط11النهرهذا

ثيوبياالتوراةحسبهى،(نمرودووالمدحامابنوهو)حوش

يجرىأنهالممعروفمنالذى،النيلهوجيجوننهرأناىبعينها

والفرا!،دجلةفيهيجرىالذىلالئجاهمعاكسأتجاهوفىافريقيافى

افريقدافىانبثاقهنقطهاخذناوإذا،الشمالالىالجنوبمنأى

تفصلالتىالمسافةفان،فيكئوريابحيرةمنطقهمن،الاسدوالده

الاولىالثلأةالانهارمنابعفيهاتقعالتىالمنطقةعنالمنطقةهذه

الانهارانفيعلن،التكوينسفرأما.متركللوآلافثلالةهى

بينالمسافةأنوالحقيقة"..عدنجنههو،واحدابسلاناتروىالاربعة

فانهافلكومع،متركيلومألةمنأكثرليستوالفرالادجلةمنبعى

المترامىالبستانهذاهومالكن.واحدبستأنلرىكبيرهمسافة

أكلزفىتقععظيمةومنحدرأتجبالعلىلحتوىالذىألاطراف

؟.وعورةالارضبقاع

اربعةمنهتنطلقالذى،العجلبالبستانذلمكالىذهنيافلنعد

ابوناوهاهو.مختلفةأتجاهاتفىمياههالتحملواحدمنبعمنأنهار

لنفسه:يقولكأنوربماالبطالةلذةفىغارقااقطاعلهفىيدنزهآدم

11الحمراءألارض11لعنىاسمىانوأعتقدأدم،وادعى،انسانأنا

العمر؟منلىكم.عاديةآنيةكأىالطينمنصنع!لاننى1().

الرجلمظهرأن:يقولالقدلمالملرولكن،قلدلةألاممنذولد!لقد

العمرمنولىولدتاننىالقولالبمتطيعوعليه،سنهلحددالذىهو

ينقصنىمازال،كلا،أه،...فمىفيكلهاواسنانى،عاما28

وانأجميلاشابااكونلاوكلف،بهابأسلابنيلى،العقلضرس

انهكما،وسنىلحيتىعدامأأ!ه،الربعنالاصلطبقنسخة

انظرواصحتىهأكم.وشهرةمجداالكالنا!أكئربصفئهسكىيتملز
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جسدىحمرةألى،المفتولمةعضلاىالى،القويهوساقىيدىالى

بما،كلهاالامراضعلىالفلبل!لملروماتيزمأثراىهنل!لسى..

فىالحلاةان.ضدهامناعةومعىابىصنعنىالتى،الحصبةفلها

ثمأراقطف،وأعودأغدوفانأ،بهابأسلا،الرائعالمكانهذأ

غريبشعورفهوالتعبأما،أستطيعماقدروأكلكلهاالأشجار

فلكأفعلفإنما،إستلقيتوإذا.قطشيئأأعمللالأنثى،غى

ترفيهيةحفلةالمطيبيهوهلىاقامالئالمثاليوموفى.وحسبللمتعه

كلهاالحلواناتمر!فقد،الحيأهمدىطيبااثرانفسىفىلركت

لكونححة،نفسذأ!بهئدعوماكل11:لمىالعجوزوقأل،امامى

ض!افه!كرممنلهلا1(.)1"اسمها

للكعددتصورمجردع!يصعبإنه،أحفادىياصدقونى

منيومفىأتخيلولم،الميومذلكفىأمامىمر!التىالحيوانات

لمالشابجدكمولكن.كلهاالحلةالكالناتللكفلهالعالمأنالأيام

الحدثهااللى،الملغةاما.اسمهكائنكلمنحفيتذكرصعوبةبجد

ضكيةلغهفهى،مكاناووق!أىفىالرسهالمأننىمعبطالتهة

إلىأضفالتعابير.منمحددهلابوفرةسمتع،طبيعىكرغى

ىأأبذلأندونوسماتهكائنكلبخصائصعارفاكنتاننى،هذا

واحددأمامىالواقفالحيوانالمىانظركنتفقد؟المتفكيرفىجهد

الوقتفىكانأمنحهكنتالذىالأسمأنأى،واحدةبكلمهسماله

نطلقالذىالح!وانمثلالنأخذ.منقوصغيركاملاتعرلفاعينه

11وبالبونأنلة11ايبوسو"،الائنبنبةباللغة11ايكفوس11بعدفلماعلبه

الحيوانهذامنحتلمقد،(بالعربية11حصان)و"باللامانيه11بغيرد

،وعرف،أطرافأربعهفله،متناهلةبدقةأوصافهحدداسمأ

ومن!لهامئيللالغهانهاحقا.لجامأفمهفىويوضع،وذيل

مأ.يوماللدثرانالأسىدوأعى

وصفهوغدمأ،رائعأالحيهالكائنأ!اسلعراضىكانلقد

هزليأ،مشهدايضمسلعراضنالأن،شىءكللس!فنلكبالروعة

لقعالذىبستانناإن،اللهيارعاكفتصور.الأسماكظهورفىيتمل!

http://kotob.has.it



سوىتوجدلاحيث،المبحارشواطىءعنبعيدأالميابسهعلى

فىقأفزةتئلوىالبحريةبالأسمكوأذ،العذبهالمياهأىالانهار،

كانتانهارلبلا،مسكينة!لىنفسهاتقدمكىوالفراتدجلهصاه

حسنمنولكن.المالحةهالمبوجودعدمبسبقأسيةألامألعانى

لمأوإلابستانىانهاراشماعوزادالأمرأستدركيهوهجدناأنالحظ

ولم!حلىأسمالهاأخنتانومأفيها...المدخولحوتأىأستطاع

لايصدقمنيوجدقدإنهالقولغى.المحيطإلىمسرعةالأدبار

وفلل،الفقمةأنواضح.حتمأسيرفضونفالكفرهالمقصة،هذه

إلىال!صولمنلمكنواقد،والبطريق،الأبلضوالدب،البحر

بقث!ومبألكفما،الإستعراضفىللمشاركةوالفرا!دجلهوادى

،القرنووحيد،والفيل،الأسلراليةوالنعامة،الماءوخلد،الكنغر

والدمساح،واللاما،والببغاء،الأفريقىوالدمساح،النهروفرس

فلا؟ذلكفىومأذا...و،الجنوبيةالأمرلكيةوالانكنده،الأمريكى

المفقمة،،عدنجنةفىرأيتأننىاقسمفأنا!هنالملنقدمكان

كلها..العالمحيوانات،والايالل،والثعالب،والحيتان

فىلعيشالتىالفريدةالسمكأجناسولكن:المدمنتونولس!

والمحلالعجيبوالسمكالبايكالسمكملر،المائيهالتجمعاتمختلف

علىحصلتلقد؟هنالكالمىوصل!كيفهذه،الأقصىالمشرك

فىأفيمالذ!المعرضفىلتشاركجواوجاع!،اللهمنخاصإذن

اللنهسير!هذايقبلونلا1\متينالكفرهعلىاللعنةفلتحلعدن...

بكئيرلأسواأنهالمطافنهايهفى؟كلهوهذاأنأمالىولكن

مرثكلهاالحيواناثإن:أقولحينمالصدقنىلالممنبالنسبة

المجراثيمأ!بلقد.والمزواحف،الرخويات،الفقريا!أمامى،

هذهمنأكتزدهشلىأنارالذىلكن،أسماءكلهاوالحشرات

،ببطءنفسىانامنىخرج!ملساءطويلهدودة،هوكلهاالكائنات

بعدفيماالعلماءسيطلقالتىنفسهاهى،ألاشمنزانلأيثيركائنإنها

الأحمقالكالنهذاخرجانفما11الموحيدةالمشريطلهالدودة11اسم

ودخلعاداسمهمنحتهأنوبعد،شديدباحتراملىانحنىحتىمنى

http://kotob.has.it



أتحثثلموأننى،داخلىفىوأسنفرالخلفىاللكبجمر،ئانلةفى

والحق!قة،كصئىسردفىدقيقالأكونإلاالمقرفالكائنهذاعن

!.مسكونداخلىبأنعلمعلىأكنلمإننى

الأنهارمنبعيملأالمذى،العنبالماءفىصورلهالىآلمنظر

!الحلاةأروعمأ.بتكاسلالعشبعلىاسدرخىثمالعظمىالأربعة

منيعرفهلمكسلعليهسلطرثم،ويلمطىيلنابوهوآدملمتم

هذايعنىفماذا،كأنتعبأىيحسلاأنه!هذاما.ثبل

الاحساسهذامقاومةيستطيعولا،شلئألايفهمأنه؟الاسترخاء

لقد.لنامآدم.غهرخ!اببضمهمأالاثنانيلتحم:الممبهمالغرب

مر،نالمهووبينما،الانسانتأريخفىنومحالهأولتلككانت

النائمالكسولالشابذلمكعلىنظرةوالقىمقربهعلىيهوهالعجوز

شابإنهصناغه؟ألقنشيلااصنعغدماأننىالحقبقة:لنفسهوول

أناهوالمشابهذابأنأقسمأكأداننى،وسليمةلمحويةبنيئه،جميل

آدم،ساقولمسالعجوزانحنى.القرونمنملياراتعدةقبلنفسى

إذأ:/1الوهيم11الممعلملابع،رالع.اقوىبشخيرالأخيرهذافأجابه

نومفىمستزقفآدمى.عامتحذلرلاجراءحاجهسمةلميسث

بأننىاعترفأنفمبقدورىالآنلايسمعنىأحداولأن..عميو

كانفأين.أخروبعملأحياناأقومأنىأليومهذاصباحلاحظت

حلوانكلأعطي!فلقد؟رفدقةبغلرانساناصنعتغدمامثلاعقلى

لثائيةالوحيدةالمشرلطلةفالدودة.قليلةاستلناءاتعداما،أنثاهذكر

وحلدةسمي!لمازوجاعاش!أنهافلو،مفهوموهذا،الجنس

رفيقة،لهأصنعأنينبغىاذأ.دودةليسالانسانولمكن12()

أخذ11:هذاا!هالربقالوعندما.نفسهجسدهمنوسأصنعها

التىالضلعالإلمهالربوبنىلحمأ.مكانهأوملااضلاعهمنواحدة

اننى.21-22(2،)لكوينآدم"إليوأحضرهأأمرأةآدممنأخذها

لعبةأمامةورأىنومهمنأستيقظعندماأدمدهشةأتخيلأنأستطيع

فألله..حية

ولى،يهوهأجابه.زوجتكانهأ.أدمتسائل؟أيضا..هذاما
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أنلكوالويل،منهاالشرعىبزواجكسيدىياأهنئكأنالشرف

تعجبك!لاانهاكل!

بها.لى*بأسأنهالمبجلجدىلاالحقلقه

أيهاحماةبغيرزوجة!بهالابأس؟الأحمقأيهالقولماذا

.محظوظأنك،الممغفل

عظامى،منعظمالانهذه11:قألآدمإن:الدورأةوتقول

لمذلمك.أخذتأمىمنلأنها،أمرآةتدعىهذهلحمى؟منولحم

)واحداجسدلمويكونالتبأمرأتهويلتصقوأمهأباهالرجليترك

.t(231-2،تكوين

يؤكدأوغسطينالقدل!سأن،هنأالأذهانإلىنعيدأنبناويجدر

مشوهأبقىالرجلأنأى،مكانهإلىآدمضلعيعدلماللهأنعلى

فولليرلاحظكما11كاذبأ11ضلعأكانانهولكنأضالىعه؟أحدفاقدأ

..وأضحأأثرأيتركواحدحقلقىضلعنقصلأن،بسخريه

آدم،عرلانانكلاهماوكأن11:أيضأالتكوينسفرويقول

الشارحونيفيدنا.(2،25تكوين)"لايخجلانوهما،وإمراله

الشعوردرجاىمندرجةاىعيسلطلمالعرىذلكبأنهنأالألفلاء

ع!ةويعد،الأولحنوالدينانقاءعلىيبرهنالذىالأمر،بالخجل

الكمالعلامةهوالعرىكأنإذا،ولكن.المروحىلمكمالمهمأ

بشرأيضأثيهلىينسحبهذافإن،الملاهوتيوقيرىكماالأخلاقى

قباللوبعضالأمريكيينالأينكإلىإضافه،كلهاالبداليةاللقافا!

يرتدوقلكونوالمممنوجمرهمومدحنيزلابولينيزلاوسكانأفريقيا

والفرنسيونوالبرلغال!ونالأسبانإستعمرعندماذلكومع،مدبس

التىالمحليهالقبائلعلىكضواالمذكورةالبلدانشعوبوالإنكليز

المجازرتلكالمسيحيةكهنةباركوقد،تامنقأءحالةتعيشكان!

يؤكدونثم،تلك11المتحضرين11لموحشيةالنظرىالمبررووجثوأ

المل!س،إرتداءعلىالمناسأرغمالذىهوالمبردأنأخرىجهةمن

أنهذلمكإلىأضفما.الحارةالمناطقفىإلاعراةالناسيعشولم

..)1(احدالعر!منلايخجلعاريأكلهميكونعندما
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ماالتوراهبتفسيرالمعنيونلاهولويونايجدانالنريبومن

هنا،سقناهالذىللنصخلافا،بعضهمرأىلمقدأيضأ.هنايناكشونه

المجنه.فىكاناعند!وأمرأةرجلأولبلنتحققتالحبعلاثةأن

عفتها،فقدتقدكانتلتوهاخلقتالمتىحواءأن،اخرونويعلقد

يفكرلمآدمأن،إليهالمشارالنصإلىومستندأ،نألتفريقويظن

عندالخالفيتوقفولمم.الجنةمنيطرداأنقبلحواءمظجعةفى

الممدهشللسبببعضضدبعضهمالملاهوتيونانقسمفقد،الحدهذا

وكع11انسانينأولبين11المزوجىاللواصلأنألمجرناإذأ:التالى

وقعذلكبأنتؤكدأنشممحألسسثمةفليس،الجنةمنالمخروجألز

بالضبط؟متى؟ذلكحدتملىأذا.مباشرةالمخروجلحظةبعد

منالفئةفهذه؟شىءكلمعرفهيريدونالسادةهولاءأنيبدوأ

هذهلمثلبالنسبهوخأصة،الفضولمنمذهلا!لرالملكالبشر

خمسةطيلةحواءمواقعةأرجأآدمأن،مثلايؤكدودقانهم.المسائل

بمنتهى،آخرفريقيؤكدبينما.عأماثلاثينحتىأو،عاماعشر

طيلةالحبممارسهعنأنلمئتعاعلىأتفقاوحواءادمأن،الجدلة

اثمهما.عنلكفيرأعاممائة

هكذاالأمرترونكنلمأذأ؟شىءكلهذاأناتظنون،ولكن

:تقولخرأفةبعضهماخئلقفقد!كطاللاهوتيونلعرفونلافأنلم

كانهذلمكوكان،عاماوخمسننمائةامتدادعلىبلؤلأعأشآدم

معالمذكورالوفطولعاشوقد،11المحرمهالئمرة11تلكبسبب

منهاوولمد.طينمنمصنوعهمثلهكانتالتى،للليتالممدعوة

"،حواءأدمتزوجطويلةسنواتانقضاءوبعد.المشلاطينمنعددا

.أولادأينجببدأوعندئذ.التفريقعقوبةعنهيهوهرفعأنبعدأى

حواءعأشرالشلطانانلؤكدمنالشارحلنمنهنكوأخيرأ

الانجابمسالةوفى.الجنةمنطردتأنبعد،الأزواجمعاشرذ

و،الذهنيةللتأملاتتنضبلامأدةاللاهوتيونوجد،حواءعند

لكلكانهل:الملاليةالمسألةكلهابالجديةفناقشوا11العلميةالأبحاث

لا؟ام،سرةوحواءادممن
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سنتحولولذلك،الضحكإلالث!رلاالملماصللهذهانربلا

المرحيئيرالتوراةفىفالجدى،وجوهرىجدىماهوإلىالآن

)38(.والضحك

هذهمئلأنفىنشكانلانسلطعأننا11فريزر:جيمسلقول

الأضيقلدىمالموفةكانتاللىالأنسانأصلعنالساذجهالأفكار

الشعوبالىاننفلتقدالمقدمأءوالمصرلينوالبابليينوالمعبريين

فمنالملبربريينأوالهمبحينأجدادهمطريقعنالقديمةالمتحضرة

تحرملكىمكيدةدبرتقدالدنيدهالكألناتهذهمثلانالموكد

الحكألاتمنالنوعوهذأبئمن.لايقدرالذىالحقهذامنالإنسأن

منتشرةنجدهأأنغريباوليس.العالمانحاءفىكبيراانتشاراينتشر

فىتروىالتىالانسانسقوطكصهانويبدو.الساميةالشعوببين

السطورلهذهمخ!صرهروايةتعدالئكولنسفرمنالثألثالفصل

تشأبههالكتملححىالاضأفهمنقلطالىحأجةفىفهىالبدائية

المعالمممنكئيرهبقاعفىلحكيهاالمبدائلهالمقباللتزاللاالمتىبمثيالثها

سكوتفىيلمنلالذىهوالعبريةالحكايةمنالمحذوففألجزء.

عننتجوما.الحياةشجرةفأكهةمنالحيةأكلذكرعنالقاص

منلميسانهعلىالمخلود؟علىالحلوانهذاحصلفهل؟ذلك

واذاالعبرله.الحكايةفىالفجوههذهوجودنفسرانعللناالمعسير

لكىالمقأرنالمنهجادعفإننىصحيحاالمعبريةللقصةتفسيرىكان

المسنينآلافعليهمرلاأنبعدالمقديمالفنىالمئراثفىالمفجواتلسد

المرحةالبربريةبالألوانبدائ!ةسذاجةمنمافلهعلىيحلفظولكى

)45(.المأهرةالعبرىالفنانيدمحلهاأوحدتهأمنخفضتاللى

القائلقابيلعلأ!ة:ئلأليا

عاملاكابيلوكان،للغنمراعياهابيلوكان11:لاكسلليولقول

.4،211تكوين11لأرضافى

لرغبةامتلرآدمولدىمنمنلنرىالخلقمشهثأاد!لعوددعونأ

أمرلهوهلان،بالطبعقأبيلانه؟حياتهمهنةاختيارغديهوه
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هابيلأما.حصراالحقلانتأجمنوياكلالأرضيحرتانالإنسان

لمفانه،بالغنمسرحكانواذا.الحيواناتولربيةالرعىامتهنفقد

علىلعزفهوبينماترعىوهىبمرآهأنظرهللمتعذلكلفعل

غدأفقدذلكومعغذأنه.فىلحمهامنليستفلدرباهالقد،كيثارته

السيدعلىالتحفظينبغىأنهنرىولذلك.يهوهحبلببنفسههو

المكنائس.صوامعفىوليس،الممصحاثاحدفىلهوه

اثمارمنقدمقابيلان،الوقتمنبعضمضىبعدوحدث11

سمأنها.ومنغمهابقارمنايضاهابيلوقدم،للربقربانأالأرض

ينظر.لمموقربانهفابيلالىولكن،وقربانههابيلالىالمربفنظر

(.4،3-ه)تكوين"وجههوسقطجداثابيلفاغئاظ

جورأأظهرلانه،الغضبينيرهذايهوهموقفأنالحقيقة

سقطولماذا؟اغلظتلماذا:لقابللالربفق!11:واضحينوتعسفا

البابفعندتحسنلموان؟وجهكترفعأفلاأحسنتإن؟وجهك

)تكولن"عليهاشمودوانت،اش!ياقهاواليك،رابضهخطيله

،6-7.)i

شيلأئقللمالمتوراةلان،نعرفلانحن؟يهوهقابيلأجاببماذأ

الذىالمبهمالملغوباننعترفانلنبغىانهوالحقيقةالصدد.هذافى

لمفألإجابه.كانأيايضللأنلمكن،السابعالسطرفىاليناسلق

:الخرفلميهوهيقولاناستطاعوالانبيايكنلموقأبلل،سهلةتكن

مثلالقدمبهذالكنك!حسن؟اللحمقرابلنتفضلياسيدىانتاذا

بهسدلتزمذوقعنتكتشفإنك.كلهمالوثنلةكهنهفيهحذوكحذا

وهل؟بالالهةللي!لافظاالذوقهذاأنوسلعلنكلهمالأصنامعبدة

دينك!خدمانفسهمالمتوراةاتباعانهم؟ذلكسيعلنمنتعرف

للنتججباراجهدالبذلالذىوهو،انهبشىء.لجبلمفابيللمكن

قربانارأىثم،ليهوهقرباناقدمهالذ!اليقطينأنواعافضل

أفقدلهعم!قةبطعنةفأحس،منهلسخرالمعجوزانادرك،مرفوضا

الاحم!الفظالإلمهمنيغضبانمنوبدلا.الوقتلبعضتوأزنه

وقتله.أخيهعلىانقض،المزأحى
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هابيلعلى!امكابللأنالحقلفىكأنأإذوحدثأخاهلمحابيلوكلم11

4،8(.)تكوين"و!للهأخيه

دعافقد.الحركةسرلععملداشاباقابيلكانووضوحبإختصار

ثمسخيفاشجارامعهافتعلفيهأبتعداولماالحقلفىنزهةالىأخاه

لهوهحبحبكأنوهكذافقلله.رأسةعلىبهاوهوىالمجرفةرفع

.الموتإلىبادرالبشرأولوحده

الجريمةلبشاعهلأثرهل؟ذلكبعدقأبيلراسفىدارالذىما

الىعينغمضةفىتحولبل،لمحطهذامنشىءلا؟أرتكبهاالى

فقدضملرهأما،الموبدةالشاقهبالأشغ!محكومالى،عرل!مجرم

ووقج،عادىغ!رنذلعنفلاحنالكشفلمقدمعنب.غيرهأدئابقى

لافق!؟اخوكهابيلأين:لقابيلالربفق!11:جرىءصفيق

4،9(.لكوين)اا؟لأخىأناأحارساعلم

كانبينما،المقالروسالالغيومورأءمنالملهأطل:اللوحهاللكم

مجرمالابهايتملعلاوسكينهب!وءاسنانهبينمنيتفلالأخلرهذا

ع!قروناووضع،كلهاجرلمتهاثاراخفىانهمنواثقمحترف

التجقيى.أجهزةرؤوس

فقد؟يفوتهالواقعةتفاصللمنتفصيلأىيدعلملهوهانبلد

فعل!؟مأذافق!11:المرةهذهفىالنظرحادةالآلهيةعينهكانت

1(.4،0تكوين)"الأرضمنإلىصأرخأخيكدمصوت

ملى11:كائلايهوهلعثهفقدصأرماسيكونقأبيلعقاب،أذأ

فىتكونوهارباتأئها.قوتهأتعطيكلعودلاالأرضعملت

1)لكوين"الأرض ،2 i.)والحرمأن،بالتشردعليهحكموهكذا

دونحيالهالأمطيلةلأئهاوبالبقاء،ظلهتحتلأويهسقفمن

الاستقراروتجوالهتشردهفىلعرفلمنقأبيلكانإذاولمكن.توقف

ناالمعروفمنإذ؟اذاالمزراعىالمعملسيمارسفكيفوالمراحه،

لملوحتى،الأرضسيحرثوكيف،الإسلقراريلطلبالعملهذا

ثمارا؟لعط

،شددداذعرافذعر،المجدمحملعلىكلههذافابيلأخذلقد
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أشخاصث!ةمنعندلذللألفكانل!كلهاالإنسانيهأننسىأنهحتى

11!لميقتلهالزاويهعندبهيلتربصلاأحدأوأن،منهموأحدهوفقط،

اليومطردتنىثدإنك؟هيحتملأنمنأعظمذنبى:لد!وهكأبللفقال

فىوهاربأئالهأواكونأختفيوجهكومن،الأرضوجهعن

نأإلا1(أ-4،34تكوين11يقللنىوجدنيمنكلف!كون؟الأرض

أخذ،المواقعيةحسفقدانوبعد،تراجعماسرعانالربغضب

يكنلمفإذا.أصلالمهموجودلاالذينالقتلهضدحمايتهتحتقابيل

؟إذأهوفما،هذيانمجردكلههذا

ينتقمأضعاففسبعة،قابيلقتلمنكللذلك::الربلهفقلى11

)لكولن11وجدهمنكللقتلهلالكيعلامهلقابيلالمربوجعلمنه

المغامراتقصصالنصهذاستلبىأنهلملقارئلخيلهنا4،15(.

لأن.يقعلمهذامنشيطأنبدد.تشردهألثاءفيلقابللوقعتالتى

لدنمنقابيلفخرج!ا:وحسببل!ثعيدكان11المئشرد11ذيك

أمرأتهقأبيلوعرفعدنشرلمحى،نودارضفىوسكن،الرب

كاسمالمدلنةأسمفدعأ،مدينهيبنىوكان.حنوكوولد!فحبلت

لمكن،كابيلتزوجلقد،إذا.(1أ-4،67)لكوين"جنوك11ابنه

-بناتوحواءلأدلممكانتفهل؟هذهزوجتههيمنيقوللاالمؤلمف

أنغير.نعم،هيواحدةإجابةسوىالسؤاللهذالفهليس؟

قابيللزوجلقد،حالأىوعلى؟الذكريسلحقأنهنتجدلماللوراة

المقربىسفاحلان،ذلمكعلىنلومهلنونحن،اخواتهمنوأحدة

.المقدسالمكتاب11لفلدناكما،الأولىالبشريةأزمنةفىإلمزاميأكان

قابيل.بناهاالتىالممدينة،هوكلهفىهذاالدهشةلثيرمالكن

يبنىمتشردأأن،اللهر!ككياتصور!الآنطفحالكيلأنالحقيقة

اسلعملها؟التىالبناءألوا!هىومأ؟بالعم!أتىأينمن!مدلنة

41(.)؟لمدينتهبالسكانقابيلجاءأينمن،وأخلرأ

لمحابيلانالتكوينسفرفىلقرا11:فريزرجيمسالمورخولقول

شريدأهالمأذلل!بعدوأصبحهابيلأخاهقدلعندمامجتمعهلفظه

إحتجيقابلهفردأىيقللهانمنيخشىكنولمما.الأرضوجهعلى
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الاشفاوكلالربعليهوأشفق.العائرحظهإليهآللمماالمربعلى

.وجدهمنكللقتلهلالمكىعلامهلمقأبيلالربجعلاندرجةإلى

؟الأرضوجهع!لمحاتلأولالرببهامزاللىالعلامههىفما

هذهمهمهبأنسلمناإذاأنناعلى؟لهحددهاالتىالإشارةومأ

إذا-المئفسلرهذافمازالحاملهاحمايههىوالمعلاماتالشعارات

ذلكتمامقابيلموقفمعلتلانملا-لمحابيللعالمةبالنسبةأرلضيناه

ناشأنهامنالعلامةكانثفإذأ.التامةبالعموملهشسمتفسيرلأنه

فان،قأتلغيرامكائا*اكانسواءالمقبيلهافرادمنفردكلتحمى

سكلمهأنلناتبرزأنإلمىئنحومجموعهافىقابيلقصةحوالث

كأن!وإنمأقابللجمأعةافرادمنفردكليحملهايكنلمقأبيل

لفسيرعننبحثلأنمضطرونفنحنئمومن،وحدهبقابيلخاصة

بعاداتمستعينلنالعلا!ةهذهعلىنحكمأنحقنامن.)42(اخر

قدبنلكبكونالربفانالحاضر.الوقتفىلنلكالمشابههينداد11

هذهبلنمزجوربماسوداءأوبدضاءأوحمراءبعالحةقابيلعلم

بلونكلهجسمهلم!نوربمابهفعلمهمناسبألونأمنهاللكونالألوان

يفعلكماأبيضبلونلونهوربما)الفيجبانيون(يفعلكماأحمر

لونوربمأ)الأرونتاللون(يفعلكماأسودبلونأو)النجونيون(

لفعلكماالأبيضباللونالآخرونصفهالأحمرباللونجسمهنصف

وجهعلىالفنىجهدهقصرقدالربكانوإذاو)النانديون()الساى(

حولل!وداءودأنرةاليمنىجمنهحولحمراءدانرةرسمفربماقابيل

)الاسكلمو(يفعلكماوشمهربمأأو)الواجوجيون(مليرالميسرى!يهنه

الأنف.اوالأفنفىو)الئنجاولون(

القصةلخلصأنشأنهمنالنحوهذاعلىقأبيلعالمةلفسلرإن

الرببعأنالمعالمةلفسيرفإن.فيهاالواضحالمسخفمنالمتورالية

أخرإنسانأىلدعلىلقتلأنوبلنبينهلحوللكىبهاقابللعلم

أنحبث؟لقتلهمنالأرضوجهعلىلكنلمأنهلحقيقةإ!دفيه

إذاامأوحواءألموواللدهالمقأتلسوىيعمرهأ،آنذيكيكنلممالارض

شبحهوالقاتليخشاهكانالذىالعدوأنموداهالذىالتفسبرتبينا
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فىالمالرالوكحالدهاونبذلكندجنبفإنثا،حدأانسانأولدسالقددل

صفاتمعكليةلت!ملاالذىالأمر.ذاكرتهفىبزلةالرباتهام

-أخرىمره-لملمقارنالممنهجلوكدثمومن.شىبكلالعالمالرب

)43(.الربحىفىقوىثفأعأنه

الكونىالطوفان:ئالئأ

يئوخى:11الكونيالمطوفان11غوانتحتلئاكسلليوالمورخكتب

التىوالاثامالمجرائمتفاصيلوصفهفىالشدلدالمحذرالتكوينسفر

نساءالملائكةمعاشرةأثناءفىالأرضعلىأدمأحفاداقترفها

الأرضفىكثرفدالإنسانشرأنالربورأى11:يقولفهوالبشر.

)6،ء(."لومكلشرلرهوانماقلبهأفكارتصوركلوأن،

المصباحغدالصلاةتركواآدمأحفاد)ن،مواربةدوننقول

إلمىغأضبأيهوهيجعلشئمنمألأنه،الظنأظبعلى،والمساء

كللكيقولهمأوهذا.الصلاهبمواعدالخللسوىالدرجةهذه

معرضمواعدهافىليهوهالصلواتيرفعأنلنسىفمن.كأهن

فىالإنسأن!للأنهالربفحزن11.حلنكلالخطحنةفىللسقوط

الإنسانالأرضوجهعنأمحوا:فقالقلبهفىولأسفالارض

نثصتلأنىوطيورالسمأءودالأباتبهالممعالإنسان.خلقحهالذى

ليسوهو!يهوهحزن"نه،إذأ6-7(،6)تكوين"خلقئهمأنى

عميقأكانالعجوزأسىان،هذأإلىأضف!صحبىياعاديأحزنأ

إلىقادهالذىالأمر،والمعقلىالروحىإلزأنهفيهافقددرجةإلمى

تفعلولمتأثملمالمتاعسةهذهبأنعلمأ،ايضأالحيوألاتابادةقرار

كانالشيحامامحلأبسطان،الأولىللوهلةولخيل.يغضبهما

باننعترفأنويجب.ضقأيمدلهمأنآثرأنهإلا؟الناسلغيير

أبولأ.موكفألكنلمالمودفهذا

الرجلكانفقد.)6،8("الربعنىفىنعمةفوجدنوحأما11

المكارئةمنمحنرأ2زائرلهوهجاءلنلك)9(!جنسهفىكاملابارأ11

:لنوحالملهفق!11،للخالضفرصةمنحهئم.الوقوعالوشلكه
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أنأفها؟من!ظلمأامللافالأرضلأن،أمأميأتتبشركلنهأية

وأجعل؟الجفرخشبمنفلكألنفسكاصنع.الأرضمنمهلكهم

:هكذاواصنعهبالقارخارجومنداخلمنواطله؟مساكنالفلك

عرضه،ذراعأوخمسين،الفلكطوليكونذراعمأئهنلاث

ذراعحدإلىوتكمله،للفلككوىواصنع.أرتفاعهذراعأونالدثلن

سفليةمساكنفلهوأجعل؟جانبهفىالفلكبابوضع،فوقمن

لأهلك،الأرضعلىالماءبطوفانآتأنافها.وعلويةومتوسطة

يمو!.الأرضفىماكل؟السماءتحتمنحياةروحفيهجسدكل

ونساء،وأمرألكوبنوكأن!الفلكفلدخل،معكعهديأقلمولكن

تدخلكلمن،أشنجسدذيكلمن،حيكلومن.معكبنلك

كاجنأسها،الطلورمنوأنثىذكرأتكون،معكلاستبقألهاالفلكإلى

طعامكلمنلنفسكخذوانت.لاستبقانهااليكلدخلكلمنألثين

حسبنوحففع!،طعامأولهالكفلكون،حكندكأجمعهو،يوكل

أ-22(.،63تكوين)"فعلهكذا،الملهبهامرهماكل

يحذرأنلنوحيهوهلأذنولم.)2(عاممانةالفلكبناءاسلمرلقد

وعأللتهنوحأأنأى.اللهمالزاحفالقالرالمخطرمنالبشرباقى

ترتسمكانتالمدهشةأنرلبولا.الخفاءفىمحلهملعدونكانوا

طولمهفلكأالمحقلفىيبنىنوحأيرونكانوأغدماالمقوموجهعلى

سفينهصولوهز،مترأوخمسينمائةحوالىاى،فراعئالثغالة

أماولمشىفيهزأ،عقلهفقدالعجوزأنيظنبعضهموكان.كبدرة

.وتأنبأناةعملهويئأبعبصبرسخريالهميسمعفكاننوح

إذا،طويلةالفلكبناءاستغرقهاالتىالمائةالأعوامتبثولن

لمكن،المنشاهبللكمرتبطهكأث!الضروراتآلافأنتذكرنا

الث!ة،نوحأبناءعلىينبغىكانفقد.ن!كرهاعلىتأ!لمالتوراة

أنواعبمخئلفلدألوا)كلهاالعالمبلاديجوبواأن،المث!سبيلعلى

الفلكداخلأنفسهم-حمايةعليهمينبغىكانأنهوبما،الحيونمات

منوكرهأ،والمتماسيحوالمفهودالأسود،والنموربطشمن،نفسه

يجبوكان.المترويضفنونينفثواانعليهمفقد؟كأن،المكواسر
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اللحومذلمكفىبما،الطعاممنكبيرةكمياتيعدواأن،أيضأعليهم

الحبوبإلىإضافه؟الكوأسرمنالهائلالعددلذاكالضروريه

هـ.شابهومأوالثمار

أفضلمنهوالفلكمنهصنعالذىالخشبأننفئرضأنوعلدنا

صنععلىعاممالةيصرفأنأحدهمقررماإذألأنه.أنواعه

عمليةنهايةحلىسليمأيبقىالذىالخشبلجدلنفإنه،سفينة

يصلغدماملاكلفلاتإلىالسفينةمؤخرةوللحول!البناء،

؟محكررهأعاداتإلىالعمليةلتحولوهكذامقثمئها.إلىالمبناؤون

أحدلاالآنحلى؟ترىلانوحاستخد!مهالذىالخشبنوعهوفما

أنإلا،الجفر!11خشبلسميهاللوراهأنمنالرغموعلى.يعرف

)3(.الآنحلىالشجرههذهحكلىلعلرفانلستطعلم2احد

بيلكوجميعأنتادخل11:لمنوحلهوهق!الفلكبناءانئهىغدمأ

)تكولن"الجللهذافىامأمىبارأرأيتأياكلأنى،الفلكإلى

فقد،السابقةلعليماتهنسىيهوهان،الحديثتلمهوتبلن7،1(.

لكنه،حلوانكلمنزوجسوىمعهيأخذبالاالعجوزأمرأنراينا

فق!:،الأخيرةاللحظهفى،هأمأتعثيلاخطلهعلىوادخلعاد

وانئى،ذكرأ،سبعةسبعةمعكئأخذالطأهرهالبهالمجميعمن11

لميستالتىالبهانمومن،أثنين،طاهرهليستالتىالمبهالمومن

2()4(.)7،وأنئىذكرأ،ألثين،طاهرة

بع!أتنوحالىأشارقديهوهكانإذاماالتوراةلنأتذكرولا

إلىينسبآخركئابأولكن،11طأهرةغير11و11طاهره11إلىالملقسيم

اليهودلعتبرهاالتىالحيواناثيعدد،اللولنكئابهو،موسى

بين11فالطاهره11)11(."ثج!نمة11لعلبرونهاالتىوتلك11طاهرة11

والأرنبالجملأنبيد،وتجتر،اظلافهأالمشقوقهتلكهىالبهائم

؟نجسانحيوانانفهمأولذلكمشقوكه،كرأظ!همالكنيجتران

الطدورومن.نجسفهويجتر،لالكنهمشقوقةأظلافهوالخنزير

،المعقاب،ةالحدأ،النسر:لحومهاأكل.يهوهحرماللى-البجسة

شابه.ومأالرخم،البجع،النورس،.البومه،النعامة،المغراب
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وكأن.أيامسبعةبعدسدبدأالطوفانانلمنوحالأبالإلهوأعلن

كانإذامال!عرفالطبيعىالتاريخيدرسأننوحالشيخع!ينبغى

سبعةأمفللين،فقطغرنوقينأو،ضانلقسبعهمعهيحملأنعلله

أمالنهرجاموسمنأئنين،سبعةأمالقرنوحيدمنألثين،فيلة

..سبعة

الأرض.علىصارتالطوفأنملاهأن،الأيامالسبعهبعدوحدث

السابعاليومفىالثانىالشهرفى،نوححلاةفىسئمائةسنهفى

العظح،الغمرينابيعكلأنفجرتاليومذلكفىالشهرمنعشر

هذامنلدضحأ(.أ-أ7،0)تكولن"السماءطاقاتوانفلحت

فىكبيرمائىتجمعوجودمنواثىالقدسالروحأن،النص

وكان11:فتحاتعبرمياههمنفرغ،السماءمنالأخرالجانب

عينهأليومذلكوفى.لحلةوأربعينيومأأربعينالأرضعلىالمطر

نساءوثالثنوحوأمرأة،نوحبنو،ولافثوحأموسامنوحدخل

وكل،كأجناسهأالمبهانموكل،كأجناسهاالموحوشوكلهم،بنيه

كأجناسها،الطيوروكل،كأجناسهاالأرضعلىتدبالملىالمدبابات

72)!اجنأحذىكل،!فوركل c41-ا)

وماالإصحاحهذافىالمذكورالزمنجمعناإذا!فلكمنلاله

أنقذها،التىالحيوانا!وتلكوعانللهنوحأأنلنافسللبلن،يليه

كيفلنايقولونلااللاهوتلونولكن.يومأ393الفلكفىأمضوا

كلها،الحلواناتمنالحديقةتلكيطعمواأنأشخاصثمانيةتمكن

ويجب.مرابطهانظافةعلىويحافظوا،عاممنأكثراملدادعلى

الأمر!احداجاللحوممنكمإلى!التكأثرمسألةايضأهنألطرحأن

نوحعلىكأنمضنعملوأى!الغذائلهالموادمنهائلةكملهاى

الفلك!نظافةعلىلحافظوأكيبهالقيامعائل!هوافراد

وأغلق/1:الفلكابصابواظقبنفسهلهوهجاءالأوأنآنولما

السفينهابحر!المياهتعاظم!أنوبعد)7،16(."عليهالرب

عشرخمس،السماءكللحتاللىالجب!"الشامخهجمحفتغطت11

2(.)7،9-.11المياهتعأظمت،الإرلفاعفىفراعأ
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الكمفلكشخيلأنالمرءع!كئيرألصعبأنه:القولصغنى

المحيطفىنقطةأعم!أنبالحسبانأخذناماإذاخاصة،المياهمن

اعلىبلنما،مترألفعشرأحدعنتزلد،(مارين)وهدةالهادئ

إرتفاعهالهمالالأفى)أيفريست(نغماجومولو-العألمفىجبل

،الأرضعلىيدبجسدذىكلفمأ!11البحرسطحفوقم0888

تزحفكانثالدىالزحافا!وكل،والوحوشوالبهائمالطيورمن

من،حياهروحنسمةأنفهفىماكل؟الناسوجميع،الأرضع!

؟الأرضوجهإلىكانثائمكلالملهفمحأ.ما!الميأبسهفىماكل

وبقى؟الأرضمنانمحتالسماروطيوروالدبابأثوالبهأئمالمناس

مانةالأرضعلىالمداهودعاظمتفقط.الفلكفىمعهوالنيننوح

32)لومأوخمسلن 41y-2(؟.

لكلولكنالمتالطم!الثضمفلكفىسعيدأوحدةالسمككانلمقد

الفلكفىمعهالملىالبهأنموكلنوحأاللهتذكرثم11:نهايهشى

المغمرينتابلعوأنسدت،الملاهفهدا!،الأرضعلىرلحأاللهوأجاز

علىالمياهورجع!،السماءمنالمطرفأم!لع،السماءوطاقك

،المياهنقصث،لومأوخمسينمائةوبعد.ملواليأرجوعأالأرض!

الشهر،منصشرالساب!اللومفىالسابعالشهرفىالفلكوأستقر

الشهرإلى!الملأنقئتقصالملأهوكانت،أراراتجبلعلى

ا-ه(.،)8االمجب!jg_w,4رظهر!الشهرأولفى،العاشر

اننا-أولأ!الخمسهالسحلورهذهفىالمفاجئةالعجانبمنكم

الخرابنهايهفبعد،أخرىمرة،اللطيفه11يهوهريح/1بلقاءسعداء

أدغوهاقدالتوراةشارحواوكان،عملأىل!01بعدلم،الكونى

11الروحهذهكانت،اللوراةلقول،البدءففى11011يهوهبروح11

،الطوفانمياهيهوهلجففمافلكى،الاناماالغمر".وجهفوقترف

بأنها!الإثجيليصفهاالئى،5(يهو)روح"القثس!الروحأطق"

مهمهعانفهاعلىوألمقى،شئلم(إذأ،اللهبطة)أو11هاللحمامه

الأمرأنفىنرئابلاونحن.الطوفانمياهتجفيفوهىمستحيلة

يكنلملأنه،11المقدسالئالوث11أفراداحدتدخليتطلبكأن
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أنوبما.المياهمنالهائلالكمذيكتجففانعأديةريحأىبمقدور

عشربخمسةالآرضجب!منأعلىكانالطوفانملاهمسلوى

يساوىكانحجمهاانإلىالحسابا!بعضتوصلتفقد،ذراعأ

ذلككأنفقدوعليهالأخر.فوقاحدهامحيطأعشرإثنىحجم

كلها،يهوهصنعهاالمتىالمعجائببلنتميزأأكثرالعجبالمطوفان

علد!اوقضىعادالبصريدركهااللىالمحيطاتصنعبعدلأنه

!11الحمامة11تلكعندرئتانأى!فمهمنوأحدةبنفخه

الميومفى:هىإلد!االاشارةنغفلألايجبالتىالأخرىوالمعجيبه

التىارارأتقمةفوقنوحفلكرسىالسابعالشهرمنعشرالسابع

الجنوبلة)أمريكأفىألاخرىالقمماو،م0008ارلفاعهالبلغ

بعدأى،العاشرالمشهرمنالأولالميومفىإلائظهرفلم،وأفرقيا(

حقأ!لعجيبهإنها؟أسابيعستة

الغرابدصصأكثرالطوفاننهايةعنالئوراةروايةوتضم

بالنسبةأهميهأىلمثللالكنها،الإطالقعلىسذاجةوالحمامة

جفتأنبعدإلالحطولمفطاراولأ!االمغراب11نوحأطلقفقدإلينا،

مكانأتجدلملكنهأ،11الحمامةارسلنم11،الأرضعنالمياه

،أيأمسبعةبعدوأطلقهافعاد،المفلكإلى،إليهفعال!،لمرجلها

الممياه11أننوحعلمعنثنذ.بمنقارهازيتونوركهتحملإليهفعادت

بلغلمحدكأننوحأبأناللوراةتخبرناثم."الأرضعلىقلتقد

106.ادعأمه

وخرجت.الفلكمنليخرجالأوأنانإنه،لمنوحلهوهوق!

إلىأضف.الظنأغلبعلى،نموذجىبنظاموالبهائمالحلوأنات

المياهبأن،(التوراةتقولهلاما)وهذانعتقدأنيجبأنه،هذا

تتمكنلكى!(أخرى)عجيبةالمح!فىالعذبةعنأنفصلتالمالمحة

كان!كما،ثانيهمجاريهاإلىتعودأنوالبحاروالبحيراتالأنهار

طبيعتها.تلاخالئىالمياهإلىالأسمكعادتثمذلكقبلحالهاعلده

كلمن،المطاهرهالمبهانمكلمنوأخذ،لملوبمنبحأنوحوبنى11

رائحةالربفلتسم،المذابحعلىمحركا!وأصعدالطاهرةالطيور
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أجامنئانيةالأرضالعناعودلا:قلبهفىالربوول،المرضى

اعودولا،حداثتهمنذشريرالانسانثلبتصورلأن،الانسان

2(.(02-أ8)تكوين"فعل!كما،حيكلأمي!أيضأ

أنلمهموأجاز،وأبنائهلنوحبركلهيهوهمنحذلكألثاءوفى

اللهوبارك011والنباتاتالحبوبإلمىإضافة،أخرطعامكليأكلوأ

وليكن،الأرضواملاؤاواكثرواأثمروا:لهموق!11وبنلهنوحا

قد:بحرأسملثوكل،الأرضحيوانا!كلعلىورهبكمخوفكم

الأخضركألشعب؟لكمطعامأتكونحيهدابةكلأيديكمإلىدفعت

فأنأ،تأكلوهلاودمهبحياتهلحمأأنغلر؟الجميعاليكمدفعت

،حيوانكليدمنأسترده،حلاتكمفلهالذى،أيضأدمكمأسترد

اللهلأن:دمهالانسانيسفك،الإنساندموسافك،الإنسانيدومن

.،ا-6()9!أألانسانعملصورتهعلى

اللام،لسكنوهى،روحللحلو)نا!أنعرضهسبقممايتبين

الإلهلكن،الإنسانقتليتقبلأنيستطيعلالهوهأنأيضأولبدو

سيحرصكيفوسنرى،أدوالهنسلانهبسرعةيلصفالئوراتى

المبشرإغراقبعدمالمتزملهوهالعجوزأنوبما.القتلعلىاللهود

الذى،قزحقوس،هووتوقيعهتوقيعأيئطلبالإتفاقفإن،ذلكبعد

ا!قوسىوضعت!ا.الصنمهوداللومذلكفىإلاالوجودإلىيظهرلم

فلكون،الأرضوبينبينىمدناقعلامةفتكون،السحابفى)5(

إنى،السحابفىالقوسوتظهرالأرضعلىسحابأانتشرمتى

فكجسدكلفىحيةنفسكلوبينوبينكمبينىالذىميثاقىأذكر

1(.أ-ه)9،3"جسدذىكلتهلكطوفانأالمياهألضأتكون

فألمذاكرة،يبررهمأهذاالشردريهوهلحذركأنأنهوالحقيقة

ونلاحظ!نفسهيهوهالإلمهكانوإنحتى،أصحابهالخونماكثلرأ

وضعتأنا11:كوسىلقولالمقدسالنصأن،السياقهذأفى

قبلموجودألكنلمفزحقوسأن،بوضوحلعنىوهذا".كوسى

الشمسيةالأشعةإنكسارمنيتشكلقزحالقوسأنوبما.الحدثذاك

تعرفلمالأرضأنالجلىفمن،الماءقطراتفىوانعكاسهالا
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العالمخلىبينالفاصلةالقرونخلاللملرىكوسيلةالمطر

يكفيهاكأناذ،للقائيأئتمواكانتوالنباتا!الشجرأنأى،والطوفان

المتشردذيكأنأو،العاملينالبشرجباهمنيسيلكانالمذىالعر!

أنحاءفيالصناعىالرىشبكاتالضأبنىالممدنبنىالذىقابلل

4(...)4كلهاالأرض

أنالأولالمقامفىيعنينىلم11:فردزرجيمسالممؤرخيقول

السوالهذااهم!ينبغىلاكانوانكنبهاأوصدثهاصأشداعل

منالقصةهذهتتاولتفقدثمومن،نشاتهاموضوعصالمبحثغد

زمنمنذالمعروفومن.شعبيأترأثأبوصفهأأىأخرىزاويه

وجهعلىالناسكلفدههلكالذىالكبيرالطوفانأساطيرأنطودل

فلكعلىوبناء.العالمأنحاءجميعفىكبيرأانتسارئتتشرالتقريب

بلنهاأقارنوأنالقصةلهذهالمختلفةالرواياتأجمعأنحاولتفقد

كلرو!وقد.نئألجمنالمقارنههذهعنهشمفرماارىلكى

الذىالكبدرالطوفانعنكصصأالتقردبوجهعلىالعالمشعوب

.واحدأرجلا!افيمأعليهاومنالأرضأضق

المبابليةالمطوفانأسطورةا-

اساطيرأقدمهيالمسومريةبالأحرىأوالبابليةالطوفانأسطورة

الأصلالبابلىالمؤرخدونهاوالتى،الأدبفىالمدونةالطوفأن

وكان،المللادقبلالمئألثالؤنمنالأولالنصففىبيروسوس()

للملك)كرونوس(الإلهظهروفيها.اليونأنيةباللغةمولفالهيكتب

حواثضمنأدمجتوكد)45()أكسيسوثروس(العأشرالبابلى

فىمكتوبةاليومحتىصيتهاذاعوالتىالشهيرة)جلجامش(ملحمة

فىالكبيرالطوفأنحكايهعلىومحئويةلموحأأونشددأعشرألتى

)جمعيةأجلماعفى(سميث)جورجأعلنكما،عشرالحادىلوحها

)46(.أم872عامدلسمبرفىالانجلللة(الآثار

فىلهالكنلمالبابلىالطوفانكصهانفريزرجيمسلرىفيما

)جلجامش(0)47(المشهيرةبالملحمةع!ةالأصل
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الدثريةالطوفانأسطورة2-

كماالمعبرلةالطوفانأسطورةأنعلىالقدحالعهدنقاديجمع

أصلهمافىمتميزسنكصتيقبينتجمعالمتكوينسفرفىمثونههى

جزثيأ.ئتاقضأومتنأقضشن

واحدهدصهمنهمأيكونلمكىالقصتينبينالممؤلفمزجوكد

بطريقةبينهمأالمؤلفمزجفقدذلكومعالمشكلناح!همنملجانسه

حتىوئتاقضتكرارمنفلهمامأالمقارئلفو!لابحنتللغأيةفجه

المقأرنةكأن!وربمما.A(4)قراعلهفىمدققغرالقارئكأنوإن

أنلناتوكدلأنكافيهوالبابليهالعبريهالطوفأنحكأسىبينالسطحيه

أنالمؤكدمنبل.مسدقلتدنالأصلفىللشالمالحكاشينكلتأ

واحدأصلمنمعأاستمداانهماأوالأخرىعلىاعلمدتأحداهما

الجزليةالثفصيلاتتشملحلىالحكايلينبلنالاتفا!وجوه.وتلعدد

ولطعدد.)94(الصدفةمحضإلىهذانرجعأنلمكنثالابحلنا

شلنافإذا،مجموعهمافىوالعبريةالبابليهالحكالتينبلنالشبهوجه

أقربالبابللةالحكالةأننجدفإنناالمفصيلاتفىنتعمقاننلكبعد

)05(.الكهنوتيهالحكايةإلىمنهااليهويهالحكايةإلى

إلىتتشأبهانالطوفانعنوالبأبللهالعبريةالحكايدانكأن!فإذا

لاالبابليةالروالهإن؟التشأبههذانفسرانلمكننأفكيفالحدهذأ

لسببين:العبريهالروايهمنتكونانلمكن

منقرنأعئمرألثىاوعغمراحدمنلقربمابلنهماان:أولأ

.الزمأن

-سميمرن()لاحظكما-جوهرهافىالعبريةالحكايةأن:ثانلأ

بابل.ملرالفياضانأثلحثوثهابا*إليهالمشأرالبلدلكونبانتقضى

بابلفىأصلانشأ!الحكايهأنفىللشكمجالالدعلاالذىالأمر

أخذواددالعبريونكانإذاولكن.فلسطينإلىنلكبعدانلقلتثم

لاأننا؟فلكتموكيف؟فمتى،البأبلللنصالكبيرالطوفأنحكايه

فإنثمومن.الموضوعهذاعنالمع!وماتمن!درأدنىنملك

ومن.اللخملنطريىعنإلائكونلاالسؤالهذاعنالإجابة
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عنأماالب!أبلىاللراثعلىتعرفواقدالمصدرهذاكلابأنالمحدمل

ربمأأوأسرهمألثاءفىوفلك،المدونةأوالشفويةالروالا!طريق

)51(.فلسطبنإلىعودتهمبعد

المتأكدمهمةلملقارئتاركأالمعامةنئائجىبتقثلمفسأكتفىالاقأما

المتىالشوأهدعلىمعتمدأمعأرضتهاأوتصحيحهاأوصحتهامن

عنالعبريهالحكايةعنالنظرصرفناإذافإنناثمومن.بهازودته

واذا.البابللةالروايةمنمسلقاهشكبدونتعدوالتىالطوفان

تأثلرعنبوضوحتكشفالملىالمحلايئةالنماذجصالمنظرصرفنا

فإنى.عأمةبصفهمسيحىلأثيرصأوالمتأخرينللمبشرينواضح

منروايهايهإرجأععلىتعينناقاطعةأدلةنملكأننافىأعقدلا

)52(جملعألهاأصلابوصفهاالبابللهالحكايةإلىالطوفانروايا!

تأريخكلابهفىا38صاجتوبينىأرنولدالمؤرخيقول

كصهمئل-التوراهفىالواردهالأساطربعضأن11البشرلة:

اكديينطريقصانتقلتوقدسومرىأصلذاتوهى-الطوفان

11.والكنعنيين

بابلبرج:رابعا

لينظرالربفئتزلا..ا:اللكودنسفرمنا1الإصحاحفيجأء

ذاثهوالربوقال.يبنونهاادمبنوكاناللنلنوالبرجالمدينة

لاوالآن..بالعملابتداؤهموهذالجميعهمواحدولسانواحدشعب

لسانهمهناكونبلبلننزلهلم.يعملوهأنينوونماكلعلحهملمنع

عليهناكمنالربفبددهم.بعضلسانبعضهميسمعلاحئى

لان.بابلاسمهادعيلنلك.المدينهبنيانصفكفوا.الأرضوجه

0011الأرضكللسأنبلبلهناكالرب

الأجناسبهاتدحلثالتياللغاتاخطعففسرواالقل!مأءالعبريون

البشرىالجنسكان11:الحكايههذهخلالمنالمخللفهالبشرده

الناسهولاءانتقلثم.الحياهبدايةفيواحدهلغةيلحثبأسره

حتىالشر!2جهةمنكبيرةقافلةعلئى.هيئةرحلبدوبوصفهم

حطواوهناك-بابلأرض+-الفسلحةشنعارسهولإلىوصلوا
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بلالممدينةببناءلكلفواولم.المطوبمنمساكنهموابللوارحالهم

المبرجهذاليكونالسماءغأنإلييصلعأللابرجأيشيدواأنرأوا

منالأرضسطجعل!الناسيتفرقلاوحتىناحيهمنلهمعلامه

السماءمنالربهبطالمبرجكانوايشلدونفبينما.أخرىناحية

أولاءهاهم11لمهمولمحلىالمنظرهذافساءهوالبرجالملاينةلدبصر

غدماانهيخشىككالربأنولبدو!واحدلسلنلمهواحدشعب

ويقضونالنالسشسلقهالسماءغانإليويصلالبرجبناءلكتمل

فيالخطةهذهعليل!ميأنعليالربصمفقدولنلكمضجعه

الأرضفىوفرلمحهملغنهمونبلبلالأرضإليلنهبط11:وق!مهدها

هذاعليأطلىوقدوالبرجالملاينهبناءعنالنالسكفثمومن

المناسلغاتفلهبلبلكدالمربلأنالبلبلةومعناهأبابلاسمالممكان

جميعأ.

ولقةبرضىاللاهوتلونبعضلؤكد11:تاكسلليوالمؤرخلقول

ىأ،يهوههدمهغدماارتفأعأو5015بلغقدكانبابلبرجأن

خوفوهرم)مصريهرمأعليمنمراتبعشرا!أعليكانانه

منيبىولم،القأءعلي!ملهبقيثالأهرامكلكن.م(147

تتركأندونالجبارةالمنشأةهذهاختفاءامكنفكيف.أئربأبلبرج

ينبئان"القلسالروح11لنسىأخرىومرة؟عليهأيللائرأي

؟بهذأاللكوينسفرمؤلف

برجأسطورهمعتئشابهمحلدةحكالأتفرلقية!بانلنحكي:ئأن!ا

هرمبنأءعنالمكسيكفييحكيكما.محددهوجوهفيبأبل

علي.بابلبرجصالممقدسالمكتاببحكالةشبيههحكايه(كولولا)

غزوبعدالمكسلكفيانتشرتقداطسنةبلبلةحكأيةأنيبدوانه

وبلبلهبأبلبرجحكالةعأدتكما.قصيربزمنلهاالأوربيين

اللب!)فبانلإحدىميك!ر()فبيلةبينالظهورإلىالألسن

تفسرأنحاولمتالشعوبمنقليليخرهنكانكما(.البورمانية

بسبب،بابلبرجلحكالةتمتلاحكايأ!طرلقعناللغاثأختلاف

.المعمارينكولنهافيتشبههااخرىحكاياتلأبألهأو
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محأولةأيةدونعقبةوكفالتيالمشكلاتبلنفمنكلعلي

منوهي،اللغهاصلمسألهالبشرىالجنستاريخفجرصللبحث

ضمنواالذلنالكتابأنعلي.صعوبةوأكئرهأإثارهالممساللأكثر

الأصولعنالساذجةأراءهمالتكوينسفرمنالأوليالفصول

قدلكونواأنلمكنالمئيالموسيلةعنشيناينكروالممالبشرية

بل،البينالكلامصطيالقدرةحكليبهاحصلقدالانسأنأنلصوروا

والحيوانالالنسأنبلنمشتركأقاسمأكاتالقدرةهذهأنتصوروا

سواء)54(.حدعلي

العهد!ع:خامسا

المربأنألمهوقد11:المئكولنسفرمنا5الإصحاحفىجاء

فق!.لئرثهاالأرضهذهليعطيكالكلدانيينأورمنأخرجكالذي

ثلاثلةعجلةليخذلهفقال.أرثهاأنىاعلمبماذاالربالسيدأيها

وشقهاكلهاهذهفأخذها.وحمامةويمامةثلاطيهأوكبشأثخيةوغزة

يشقه.فلمالطيروأمأصاحبهمقابلواحدكلشقوجعلالوسطمن

صأر!ولمايزجرهأ.إبراموكانالجثثعليالمجوارحفنزلت

مظلمةرعبةوإذا،سباتابرامعليوقعالمغيبإلميالمشمس

11.ميثاقاإبراممعالربقطعاليومذلكفي..عللهواقعةعظدمة

غدإبراهلمانلابالذيالفزعأنالوصفهذاخلالىمنونلاحظ

الضحيهأجزاءبينمرالذىالرببقدومننلراكأنالشمسمغب

بكونوبهذا.الظرمنشعلةاوالدخأنمنهيلصاعدالونهيئةفي

العبريينقانونيتطلبهاكانالئيالشرجمةلللقاليداسئجابقدالرب

هوكانهذاانالئأكيدكليؤكدومما.العهدعليللتصديقالقدماء

!فشمتخد!مالئيالعبريةالعبأرةتلكالمناسبةهذهفيالمئبعالنظأم

الاسلدورهذالؤكدكما."العهدقطع*وهيطرفينبينعهدغد

الاضبقأنوذلك.الاضيقيةوالطقوساللغةفيهذايشبهما

طقوسالمارسونكماالعبرللنبعبارةلثلبلهةجماراتيستخدمون

به.القسمبمعنى"اللمين*كطعصيتحثئونفهم.بطقوسهمشبيهة
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معالاضيقيالتعبيروهذا،العهدعقدبمعنى11العهدكطع11وص

الضحلهفبحعادهمنشكبدونمسلمدوالمعبرياللا!نيالتعبلر

العهد.اوالقسمعليالمهابةلخلعوسيلةبوصفهاوشطرها

كانغلماانه11طروادة11حربفيلقيةالاشلملاشطورةووفقا

أحضرطروادهإلميألاغريىيقودأنوشكعلى(ممنونأغا)

وشطرهوفبحهالمسووميداناليبرياخنزيرأ(كلخاس)العراف

كلمرثم.الغربجهةوشطرالشروجهةشطرشطرينإلى

فيسيفهطرفيغمسوهوالخنزلرشطريبلنسيفهشاهرارجل

.طروادةملك11برلأمد"عدائهمعليأقسمواوبهذادمه.

سلم!ةمعاهدهعقدعندأوالقسمعندتتبعالليالشعأئرهذهوملر

قبيلةاغأد!فقد،القديمالزمنفيالبربريةالقبانلسبعهأكانت

معاهدة!دص!صغيرهأجزاءئورجسديقطعواأن(مولموسيانش)

وبالمل!،ينقصوهالاأنعليالأجزاءهذهعليال!مينولقسمون،

غدالشعانرهذهملرتتبعوالهندأفريقيةفيالمبدانيةالقباللتزالفمأ

كلبفبحخصمنونلكملتأزجمنطرفبنب!نالسلمحالةإعلان

رجلاويكيالطرفينمنممئلشطركلودحملنصفينوشطره

11.الكلبهذاقتلكماالمعاهدةهذهينقضمنلدقلر11ويقولثالثا

الشعيرهفإنابراهيموملئأقلعهدتحليلناصحفإذاذلكعليوبنأء

أما.متلازمينكأناوإنمدميزينعنصرلنمنتتكونبهاقامالتي

بنظريةوبفسرشطريناليالمضحيهشطرفهوالأولالعنصر

أجزاءبينالمتعاهدينمرورفهوالثانيالعنصروأماالجزاء.

لكملالنظريدينوكلتا،المقثسالسربنظرلةولفسرالضحية

الشعيرةلهذهمئكأملالفسيرانفدمانمعاانهمأكمأ.الأخرىإحداهمأ

الظروفهذهمثلفيالبدانيهالمبربرلهالقبئلبلنسبعكأن!اللي

ملزمغدإنجأزبقصدالبدائيالمجتمعفيالمئعأهدونيلبعهأوكان

فيالربكانهلنشماعلأننأعلي.)55(المئعأقدينالطرفينبين

المقلاسالرباطأواصرلعقدالبداليهالطقوسللكلإجراءملحةحاجة

؟إبراموبلنببنه
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جزاءالجزاءلمنظريهوفقاالربيلقيفهلالحاجةفرضعلى

الذيبالعهدحنثمااذانصفينالمشطورةالضحيةلمصيرمشابها

يبدواالتفسيرهذأأنالمؤكدومن:فريزربقول؟!إبراممعقطعه

وترجع.الشعوببعضلتبعهاالديللشعانرالصحيجالتفسيرأنه

.الحيوانذبحتصحبالمتيالدعواتإلىالجزاءعليالضحيةكدره

منجزءبالأحرىأوباليمينالحانثذبحإليلرمزالحيوانفذبح

)56(.جرلرتهجزاءبالمذنبالموتإلحاقبهيقصدتقلبيسحر

يكونفكيفأنفسهمالمئعاقدينلدمبدللايعدالحيواندمكانوإذا

للنظريةوفقاوذلك؟!قطعهالذىالعهدفيالربحنثإذاالوفاء

المفروضهذههصيركانواذا..والموفاءالمتطهيرنظرلهوهيالمنانية

بلنالربمرورمنالعالدةالفألدههيفما-لكونوأظنه-الرفض

العبريه؟!الروايةعليبناءالذبلحةشطري

قدالهمجيهوالمطقوسالقديمهوالعادأتالبدائيهالمعلقداتبقاياإن

العبرأنية.الروأياثعليبصمتهأشكبلا-لركت

الاصغرالابنورائةنظام:سادسا

تلكمنأكتمالاأكثرتعديعقوببشخصيةتدملقالتبىالرواياتإن

عنفضلاوهي.إبراهيموجدهإسحاقأبلهبشخصيةتلعلقالني

بقايامنعنهلكشففيماأيالفلكلوريه.مادتهافيغنىاكثرذلك،

بشدةلتجمعانالطبيعىمنكانوقد.قديمةوعادأتمعئقدا!

بنوإليهينشبالذيالبطلالجدشخصيةحولوالخيالاتالذكرلا!

نظرالفتأنوأود)57(.الدمناحلهمنأوالاسمناحلهمنإسرأئيل

التكوين:سفرحكأيهفينقطتينإليالقارئ

ميراثعنالأكبرأخيهإقصاءفيالأصغرالابنحقأولاهما

.الأب

غرضهتحقيقسبيلفيالأصغرالابناتبعهاالتبىالوسيلهثانيهمأ

.)58(

مدراثعنالأكبراخلهاقصأءفيالأصغرالإبنحقصفأمأ
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الأكبرأخاهسلبقديعقوبكانإذاأنهنظرنايسترعيمافأولابيه

ماالالفعللمفانه،أخيهجوعالأمربدايةفيمستغلاحقهعيسو

لإبراهيماصغركاناابناإسحاقأنفلك.كبلمنإسحا!أبوهفعله

ابراهيم.أبيهماوراثةفيحقهمناسماعدلأخاهعزلكدوكأن

ثمإسحاقولأبيهلابانلخالهمعاملدهفيلعقوبالبعهالذيوهذا

اتبعهانهويبدو.مبدأنسميهأنالمستطاعمنكانإذاعيسولاخيه

ولقد."شيخوختهابنكانلوسفلان11المكنارأبنائهمعف!بعد

الىالكبأرأبنائهقلوبفيالحقدأثار!بطريقهللوسفتفضيلهأبدى

أبداهاالتيفالعاطفة.لوسفعليلملقضاءمؤامرةدبرواأنهملرجة

كأنيوسفأنيؤيدهذاكلالمتعددةالألوانفووالرداءأبوهنحوه

اسمأنأخرىناحيهمننجدولكننا.إليهيعقوبأبناءأحب

الذياللقبوهذا(اللمينابن)معناهبعقوبأبناءاصغر(بنداملن)

الروايةلؤيدهألارثفيالشرعيالحقصأحببوصفهبنيأمينببرز

ولدىحفيدلهببارككانغثمايعقوبأنلحكيالليالمشهورة

الأكبرحفلدهعلي(افرايم)الأصغرحفيدهمتعمدافضللوسف

افرايم()الأصغرحف!دهرأسعلياليمنىيدهوضعبأن(منسي)

لوسفمعارضةرغم)منسي(الأكبرحفبدةرأسعلياليسرىويده

يمينكضع.البكرهوهذالأنأبيلاهذاليس11:يعقوبلأبيه

المباحثفإنثمومن00011بنيياعلمتوق!أبوهفأبيرأسهعلي

لقول(لعقوبيوسف)وهويعقوبصالدفأععالقهعلياخذالذي

لفضيلبمبدأحياتهألثاءفبىالأقلعلييدمسككأنلعقوبأنبحى

أنهيجدغدماالممبدأهذايغفلكانوأنهالكبارعليالصغارالأبناء

أوالأكبرألابنارثعادهفإنوعليهالشخصيهأضاضهلخدملا

حقعادةالإسرائيليينغدتلتقدأخولهعليالأكبرالابنتفضيل

لأببه.وريئابوصفهاخولهعليتفضبلهعادهاوالأصغرالابنارث

كاتةالعادلهذهمشابهةع.61أنرأيناإذاالمفرضهذابلأكدوقد

يعرففانونفيبرلطانيامل!العالمجهأتمنكئيرةبقاعفيئتئشر

11ولس!لأ!11ENGLISHباسم BOول"بقانونولعرففرنسأوفي!+
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الأولالروسيالتشريعفىوكذلك،وغربهاروسداجنوبفيكما

الاكبر.12باروسلاف11عهدفيشرعولمحد(برافداروسكايا)

أسياوفبى.الضواحيبقانونيعرفوالذيهنغاريافيوألضا

أفريقيا.فيالرعويةالقباثلوفيالشركيةوالشماللةالجنوبيه

الشكليةالشعائربهذهقامكديعقوبأننفحرضلأنحاجةفيلسنا

وذلكمنهالأكبرأخيهوحرمانلأبيهإرثهمنموقفهلدعمبقصد

فيالرواجكلرالجةلاتزالالأصغرالابنحقعادةكانثإذالأنه

لأنحاجةفييكنولملأبيهالمشرعبىالوريثيعدكانفإنه،عصره

لكونهمنحهاالتيالحقو!تلكلاكشدابمعدنةشعالربتاديهيقوم

الإرثفيالأكبرالابنحقعادةحلتغدمأولكن.اخوتهأصغر

مؤرخرأىفربمامتأخراعصرهفيالأصغرالابنحقعادةمحل

المنزلةللكعليبطلهحصولتبرلرواجبهمنأنيعقوبحلاة

لدله.مألوفةتكنلملأنهاذلكالشعائرتأدلةإلميهنسببأناللقليثية

معمتواطئايعقوببهااحئ!ءماكرهخدعةمجردبوصفهافقلامها

المقدرةالبركةعليلحصللاحتىوأبلهأخيهخد"اعبقصدأمه

المرحلةهذهفبىالتكوينسفرحكايةوصلتنأفقدنمومن.لهشرعأ

الذيالغرضلهذاوفقاوالتشويهالفهمسوءمنالأخيرة

.(95افترضنأه)

فقدضضهلتحقي!اتبعهاالئبىالوسللةوهيثانيهماعنأمأ

بأنوفلكالأكبرالأخجمسوبأنه-الأعمى-لوالدهيعقوبلظاهر

يصطنعلكيجدىبجلدورقبتهيدلهو!ياخدهملإسأرلدي

بدافعالفعلبهذاقامولمحدالشعر.يكسوهالذياخيهجلدملمس

بأنالزائفالعملبهذأالقيامفيسأعدتهالتيأمهمنال!حريض

.أخرىناحيةمنورقبتهيدلهوغط!ناحيةمنأخيهملإسألبسله

كانتالئيالبركةللك.اليهأبيهبركةلحويلفييعقوبنججوبذلك

هذهأنالمحتملومن.لأبلهخليفةأصبحوبنلك.أخوهبهامقصودا

الابنيصبجعندمالتبعكانتقأنونيهشعائربقاياعليلحتيىالقصة

)06(.الأكبرأخيهمنبدلالأبلةشرعلاخليفةالأصغر
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تتضمنإسحالىأبلهمعلعقوبارلكبهاالتيالخدلعهحكأيةإن

كأنالذي.عنزةمنالجديدالميلاداحتف!هوشرعياحلف!بقايا

فييرغبونأواثباعهفىيرغبونأوالباعهضرورةيرونالمثاس

اخحهحسابعليالحقوقفيالأصغرألابنيفضلعندمأاتباعه

الهنديالرجليتظاهركماتماماالحياه!يدعليمازالالذيالأكبر

يسموأنشاءإذاوذلك..بقرةمنجديدمنلولدبانههذهأيامنافي

المذينقومهإلييعودأنأو،مستوأهمناعلياجتماعيمستوىإلبى

بسطوربما.سلوكسوءبسببأوالمعأئرحظهنليجةإماخسرهم

فاصبح11الأكيكيو11عندبسطكماالعبرللنعندالغريبألاحتفدهذا

يعحقدالذيالمشخصعليجلدهامنقطعووضععنزهفبحفبىيتملر

صحيحاهذاافلراضناكانفاذا.أخرىمرةغزةمنيولدأنهبذلك

هذهدونفدبذلكيكونالتكوينسفرفييقوبقصةكابفأن

)61(.نفسهالوقتفيفهمهاأساءقدكأنوإنالقديمةالشعيرة

ايلبيثفييقوب:سابعا

4ءص22إلى01فقرةمن28الإصحاحالتكوينسفرفي

النص:هذاعلىمأخذ!ةفردزرجيمسالانجللزىلملمؤرخ

ي!وبحلم:أولآ

كلمنالضخمهالصخوربهأحاط!وقدلعقوبجلسذيكوعند

وراحوسأدهكأنهاالصخورهذاإحدىعلىرأسهوضعئم.جأنب

بلنمأيصلسلمأيبصركانهمنامهفىفرأى.عميىنومفى

ئم.هأبطةصاعدةعليهتتحركالمكةوكان!والسماءالأرض

جميعأبهتحيطالتىالأرضبانولعدهبجانبهيقفماالربأبصر

.بعدهمنولنرسهلهستصبج

ونصبهرأسهعليهلسندالذىالحجروأخذواكفأيعقوبهبثم

اسمالممكانهذاس!وأطلق.الزيتعليهوصبعودهلئةفى

.الرببي!اىايل()بيت

.لعقوبرآهاالئىالرؤيأهولمنالرغمعلىأنهنفثرضونحن
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وعدهالذ!الوعدبسببعاليهبروحاللومذلكفىرحلتهأستأنففقد

وبداسيرهأثناءفىتغلرنفسهالطبيعىالمنظرأنبل.الرببه

الجدلدةآمألهمعذلكفىمنسجمأوانشراحأبهجةأكئرمظهرألأخذ

.صدرهبهالمللئالتى

لفسرلمكىلبثوفيماحكيتقديعقوبحلمحكالهانالنقادلاحظ

يقدسةكانربماالذىالقدمفىالبالغالمكانذلكالل()بيت!دسية

ويسنفرواالمعبرلونيغزوهاأنكبلالأصللونكنعأنأرضسكان

رؤيافىللإنسانسمثلالآلهةانفىوالإعتقأد.طويلبزمنفيها

فىينتشركاناعتقاد.إرادلهاعنلهوتكشفرؤياهفىوتكشف

والأماكنبالمعابديلوذونالناسكانالأسكفادلهذاووفقأالقثيمالزمن

فىالعلولةالقوىلهملظهرحد،!هناكويناهونالأخرىالمقدسة

أواكهةأنيعتقلوأأنالطبيعىمنكانإذ.معهمئتحلثرولاهم

الأماكنتلكفىلهمئتمثلمأأكثرالمؤهللنالأشخاصأرواح

)امغلاراوس(العرافمحرابالمثدسبيلعلى.لعبألتهاالمخصصه

مدينهفىالكبير)أسكولاببوس(ومعبد)ورويوس(مدينهفى

)تأيجبتوس(جبدسلسلةغد)لاكونيا(شاطئومعبد)المبيداوروس(

الالههكاتوفلهاللمرضىمهجعأكان!الأضيقيهالمعابدوط!ه

وكذلكالمنأمفىأحالمهمطريىعنالناسإلىرنجأتهأصتكشف

للعرافمعبداوكانتالايطاليه)أبوليا(بمدينة)دريبوم(معبد

.)62()ت!بور(شلالاثمنبألقرب)فانوس()كالشالث!ايضمأ!

السماءسلم(2

يصلسلمعلىوتصعدتهطالمالفكةأنمنامهفىيعقوبرأى

التىالمنبوهاماكنعنالأخدالفكللخدالفوالأرضالسماءبلن

والهطاليا.الأغريىبلادمنكلفيالجمللهالطبيعةوسطتمعكأن!

واالإلهيةالكأئناتتستخدمهالذىالسلمهذاملروجودفىوالإغقاد

سبيلفعلى.العالمأثحاءمنكثيرةبقاعلصأدفنافىالموتىأرواح

الوسطى()سيليبسوسكأنأفريقياضبفى)فرنادوبو(شعبالمث!
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حث()مدغشقروسكان()سومطرهسكانأيضأو()ويمبىنهرعند

عنالسماءإلىتصعدالموتىأروأحأن)البشميمدساررأكيون(يعلقد

فىالسماويةالأروأحشمئخدم!السلموهذاالفضةمنسلمطريق

حقيقيةسئمهنكأنعلى.الأرضالىالمسماءرسالاتتبليغ

عمليةليسهلواالناسبعضينصبهاالمتخللةالسالطمتلكصتختلف

أهألىيعلقدكماالأرضإلىالسمأءمنوالأرواحالآلمهةهبوط

سلمعنولكئرالحديث.الهندلة)ليتى(وجزرو)بابار()ليمورلاوت(

كانالعالمفىالمدونةالكتاباتأقدموهىالجيزهأهراماتكتابأتفى

.السمأءإلىعللهيرتقونالمتوفونالمصريونالملوك

الأرواحلمسا!هالفراعنهقبورفىسئمعلىعثرقدأنهبل

الىالمصعودعلىالأرواحومسا!ةأفراغةقبورمنالخروجص

)63(.السماء

المقدسالحجر(3

التىبعلنهأهىالعمودأوالمنتصبهالصخرةآنفىالإغقأدساد

وهى.الخألدةاللللةللكفىتجوالمهبعدالمجهدرأسهيعقوبوضع

أنفلك.لرؤياهفكرىالتالىاللومصباحفىنصبهأالتىبعلنها

العادةفىتعدكان!الصخرلهالأعمدةأوالمقدسهالأحجارهذهملر

منهاوكثيرأالقلالممالزمنفىوالعبريينالمكنعانيينغدمقلاسةمعابد

لعتقدونكانواوكدالأصليةأماكنهفىالأئريونالباحئوناكتشفهكد

وكان.الأحجأرهذافىحقايسكنكانالربأنالأصلفى

ليهايخلعالذىهوالأحجارلهذهالربسكنمنبالرهبهاحساسهم

بتفىنصبهالمذىالحجرأنيعقوبأعلنفقدثمومن.قدسيلها

.الرببل!يكونأنلنبغىألل

لملسكنهأخرىروحدهقوةأيهاوالحجريسكنالربأنوفكرة

فيهأيشاركهمكانبل.القدماءالأسرائيليينعلىغرلبهفكرهتكن

الأحجارلعبدونالجأهليونالعربكأنفقد.العألمشعوبمنكثلر

فى)الاينانيون(وسكان)بويوتيا(مدينةفى)ث!سبلآى(65()وسكأن

ضرلح)ساموان(جزرفى)لورلا(للإلهكانكما،)ثيسألى(مدينة
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فى)بوسوجر(أهالىوكذلكمقلسةغابةداخللقعأملسشكلع!

برلك()وسكورىسالد()إيست)هولم(ومناطقالموسطىأفرلقيأ

فىالجبليهالأحياءوبعضبأسكئتلندأ)بورترى(مدلنهبجوار

كماالصخورعلياللبنكربأنصبالاسكتلنديونأعلادفقد.النرويج

بالزبد.الأحجارطلاءالنرويجييناعتاد

عل!الزيتصبعندمألعقوبصنعهبماالعاداتهذهوتذكرنا

أيل.بيتفيراهاالمتيالمرويالمذكرىإحياءنصبهالمذىالمحجر

المحتملومنالحجر.لقديسعليدليلأصد!الأسطورةهذهوتعد

فيلوضعالذىالحجرطلاءعادةهيقديمةعادةإليتشبرأنها

الأحجارطلاءعأدةأنالمؤكدومن.بالزيتالمقدسالمكان

)64(.العالمأنحاءجميعفيواسعنطاقعليئتئشربالزلتالمقدسة

كانأنهتفترضأنالمموازناتهذهضوءفيالممعقولمنولمعله

فيبالعزمنمنذالمدمبدونتعودمقدسحجرأللبلدفيلوجد

بدتأنهبحقلعنفدونكانوالأنهم.الزيتفوقهيصبواأنالقدم

هذاولعزى.مقدسلروحمأوىكأنانهأيالل(بدى)الرب

المكانهذأفيليعقوبظهرالذيالوحيإليالعادةوتلكالاعتقاد

أنناعلي.طوللبزمنالأرضهذهولستوطننسلهيئكاثرأنقبل

متوارثهروايهتعديعقوب!صهكان!إذامانحلدأننسلطيعلا

كانالذيالمكانهذاقدسيةلتفسيروضعتانهاأم.حقيقلةلحادثه

أوأيل(بيت)جمأرةأنالمؤكدومن؟!قبلمنالعادةبهذهلرتبط

كانمعيننوععنمقدسةلأحجأرمألوفااسماكأنتالإلمهبيت

استعارفقدالعبريةالروالهاسلعارتهاوكما.فلسطينفيموجود

وكانت(وسبلديل)إليوحوروهأايضاالعبارةهذهالاغرلق

او(زيوس)أو(كرونوس)الاضيبئسماهأمختلفةبالهةترتبط

لسميهاالخشنةالأعمدةأوالمثتصبةالأحجارهذهفكانت،(الشمس)

والإسرأليلدلنالكنعانيلنبمعابدملحقهوكأنث(ماسلبوث)العبريون

لعقوبإنثيلالذيالمقثسالحجرأننفلرضانويمكننا.المبكرة

ومن.الأحجاربللكشبيهاكأنبالزيتوطلاهأيلببفينصبهقد
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هذاعليالحجرهذاإلييئقربكأنيعقوبنسلانكذلكالمحتمل

)66(.بعدهمنطويلهعصورطيلةالنحو

الشهادةصخرة:ئاهنا

45إلى44فقرةمنالمتكولنسفرمن31الإصحاحفبىجاء

وبينكبينيشاهدافلكون،وأنتأنا2عهدنقطعهلمفالآن1152.ص

حجرأاللقطوالأخولهيعقوبوقال.عمودأوأقفهحجرأيعقوبفأخذ

ودعاها.الرجمةعلىهناكوأكلوارجمةوعملواحجارةفأخنوا.

هذهلابانوقال.جلعلدفدعاهايعقوبوأما.سهدوثايجرلابأن

0011أليوموبينكبينيشاهدةهبىالرجمة

إليلصلاانقبلمنسرفييرحلاأنعليولابانيعقولاأتفقا

رحلتهيعقوبفأسدانف.البعضبعضهمأوجهفيالسيوفإشهار

نأقبلولكنهما.أهلهإليالوفاضخاويلابأنوعادالكبيرةبغنيمله

فولمحهوجمعا.العمودينصبمانحوعليكبيراحجرانصبايفئركا

أوجألسانوهمامعأالخبزوأكلا.حجمأالأقلالأحجارمنركأما

الحلاودإليلشيرأنالركأمهذاشأنومن.المركامهذافوقواكفان

الأخر.الطرفألذاءبهدفمنهماكلسعداهاانينبغيلاالتى

لرحلعندماعللهماشاهدبمثابهكانالركامهذأفإنذلكعنوفضلا

عليهيطلقونوالسريانيينالعبريينفانلهذا.طريقهفيمنهماكل

الضحيةبنبجالمطرفانقامالالفاقنهايهوفيء(الشهادة)نصباسم

الصلح.إلميأنلهياوقدخيمتهأليكلعادثمعأديةوجبةوللاولا

زالفأ.صلحاكأنوإن

عللهوضعحجرهيئةفيوئيقهإجراءبمثابهكانالنصبهذاإن

عوقبالعهدأحدهمانقضاذاحتىألدلهماالمتعاهدانالطرفان

منكومهمجردبوصفهإليهلنظريكنلمالحجريفالنصب.الخاثن

بعلنينظرإلهاأوكوياروحااوشخصابوصفهبل.الأحجار

خلالمنهذأويتضح.ويذكرهماالمتعاهدلنالمطرفينإليالميقظة

المعهدشعائرإتمامغديعقوبإلي(لابان)وجههاالمحيالكلمات
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يتوارىحينماوبينكبينيالربليراقب11:لهولفلقدبينهمافيما

لميس.بناليعلينساءلأخذولابناتيلنللاأنكبعضصبعضنا

هذاسميفقدثمومن."وبينكبينيشاهداللهأنظر.معناإنسمأن

سميكمابالعبريه(المصفاة)"المرا!بهبرج!أباسمالركام

ولنتمي.معاوالشهدالركيبمقاميقومكانلأنه(الشهادهصخرة)

الأسطورههذهعنهماحكتاللذانالأحجاروركامالمنتصبالحجر

تزاللاالمتيالطبيعيةالمحجريةالآثارطبقةإليشكبدونالممثيرة

ذلكفيبماالأردننهروراءفيمأنفعالمتيالممنطقهفيبكثرهترى

القصهلحكيكماولابانيعقوببينالمفرأقكانحثجلعادجبل

(.)67

التصديىبهيقصدالأحجارفوقالطعامتناولأنالمحتملومن

تناولانالاعقادفيالسببنستوضحأناسئطعناوربماالعهد.علي

نرويجيةعادهخلالمنالعهدعليتصدلقايعدالأحجارعليالطعام

.(تيكوسجرامأسأكسو)القديمالدانماركيالمورخوصفهأكما

زوجتهالزوجيجعلبزواجه()براهمأنييحلفلغدماالهندوفي

لطىلا11:بهأيصيحوهوالرصحجرعلياليمنىبقدمهاتطأ

الأعداءصكليولدلغلبيصلإتهمنصلإلكوللكنالحجرهذابقدمك

غدمأالتسعهالروساءعليهوقفأثيناوفي."بقلاهيكولط!لهم

عاداتالعأداتبهذهوشببه.للقوانينوفقابالمعلاليحكمواأنأثسموا

والمهند.أفريقيافيتعيشبدانيةأجناستتبعها

حكأيهفيتداخلاقدالدينيوالتفكلرالسحريالتفكيرأنويبدو

فيلروىكماالأحجارركامعندولابانلعقوبميئتمالذيالعهد

)68(.المقلا!م!الكتاب

اللهبصارعيفوب:تاسعا

ص31إلي24الفقرةمنالتكوينسفر32الإصحاحفيجاء

الفجر.طلوعحتىإنسانوصارعه.وحلىهيعقوبفبقي4:11ء

يعقوبفخذهحىفانخلعفخذهحقضربعليهيقلرلاأنهرأىولمأ
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أطلقكلافق!الفجرطلعقدلأنهاطلقنيوق!.معهمصارغهفي

اسمكيدعيلافقال.لعقوبفقلى؟اسمكمافق!.لباركنيلمإن

وثدرت.والناساللهمعجاهدتلأنك.إسرائللبللعقوببعدفيما

اسميعنشم!لماذافق!باسمكأخبرنيوقاللعقوبوس!

نظرتلأنيقائلا،11فنيئيل11الممكاناسملعقوبفدعاهنك.وباركه

0011نفسيونجي!لوجهوجهاالله

المقمرفلهايسطعالمصلفلبال!منليلهوكان!.لللاالوكتكأن

علياصطلجكماالأزر!النرلوالكبيرلبوقنهرواديعلي

الغريبةالمغامرةتصورعليالمنظرهذاسأ!نأبما،اليوملسملته

بدافقدالأمريكنومهما.النهرعبورهغديعقوبخاضهاالتي

الصباحبزغحتىاللللطواليعقوبمعيناضلاخذرجلليعقوب

جوانباعليفبىئتتشرالميالغاباتفروةإلييشمربضوءهوأخذ

هذانظرئمالوادىظلالفيالممتصأرجمنالرجلينفوقالوادي

أطلقن!11:لحعقوبفقلىالضوءوأبصرأعل!إليالغريبالشخص

له:وقالالغريببالرجلتعلقيعقوبولكن،11الفجرطلعقدلأنه

عنالمغريبالرجلسألهذيكوغد،11لباركنيلمإنأطلقكلا11

بدعيلا11:قائلاالشخصهذااجابهاسمهيعقوبذكروحكدمأاسمه

والمناساللهمعجاهدثلأنكإسرائللبليعقوببعدفيماأسمك

أخبرني11:قأنلاغهيعقوباستفسرغدماولكن،!وقدرت

لعقوبمنحولكنهاسمهلن!كرانالرجلهذارفض،11باسمك

المكانهذاعلييعقوبأطلقذيكوعند.واخلفيطلبهأالتيالبركه

لاني11بقولهالاسمهذافسرفلقد،الربوجهأي(فنشل)اسم

.!نفسيونجتلوجهوجهااللهنظرلا

مؤلفيأنالمحلملومن،غامضةتبدوالنحوهذاعليوالقصه

فيهااشلمواعندماالأسأسيهم!حهابعضاضفلواقدالتكوينسفر

.الفرضعلييعلمدإنمالهأتفسيرايفأنثمومن.الولثيةرالحه

فيهجرتالذيللمكانالمطبلعيهبالملامحالقصةهذهربطنأإذاولكننا

لهأالممشابهةالأخرىبالأسأطيرربطنأهأوإذأ،نأحيةمنحوالئهأ

http://kotob.has.it



المغامضالغريمهذاانبدءذيبادئنفترضفإنناأخر!ناحيةمن

وانالنهرشيطانأوالنهرروحهويعقوبمعهلصارعالذي

يفسروهذأ.منهالبركةانتزاعأجلمنكانمعهلعقوبصرأع

الماشيةولمحطعانوالأطفالالنساءقأفلةعنيعقوبلخلفسبب

النهر.مخاضةفيا!مفيوحدهوبقاءه

(مينللاوس)أنيحكيمأالقصهلهذهالصنمابهةالأساطلرومن

له.زوجهواتخذها(ثيتيس)المبحربإلمهالنحوهذأعلىآمسككد

لكيشبحإليثمحيةإلىنفسه(أشللدوش)النهرإلمهحولوكذلك

علييستويلكبىبهامسكالذي(هردل)الجرئالبطلمنلنفلت

المجمللة.(اديجانير)

غرلمأنتؤكديعقوبلأسطورهالمشابهةالأساطيرهذهوكل

لكيشكلهيغيرأنحاولقدالحكالةلهذهالأصليةالروايهفييعقوب

لعقوبخصمهونفسهالنهرإلهيكونولمحد.اللحوحأسرهمنيهرب

فيالإلمهبهذايمسكان(فريجيا)ملك(ميداس)استطاعوقد

ارواحاسترضاءالمشعوبمنكثيرعأدهمعهوكانضعفلحظه

منكل(هلزيود)وينصج،ونفلبهالخطورتهاتخشىالتبىالأنهأر

المياهإلىتنظرانالنهرلعبرانقبلعليك!قانلاالنهرلعبر

نادونالنهريخوضمنلانيديكوتغسلتصلىوانالجارلة

اللي(البانتو)قبائلوتعئقد.الألهةلغضبيتعرضفإنهلديهيغسل

أوالشلاطينلسكنهاالأنهارأنالشرقيةالمجنوبيهأفريقياتسكن

.l()9الشريرةالأرواح

كانتلعادهدينيبقأنونالنظرلةلهذهوفقاالتكولنسفرولمدنا

وحكاية.وحدهاالمشاركةسحر!يدة!الأصلفيترتكز

البركةفتزاعبقصدالليلفيلهظهرالذىالشيخمعلعقوبصراع

خرافاتفييناظرهامالهاالغسقكبلالمدمنعخصمهمن

النيالمهنثيةالقبائلبعضلمدىبمأثلهاماولمها،القدماءالممكسبكببن

.")07(الشماليةأمريكالسكن
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علىالبابالشعبيهالفولكلوريهالدراساتفتحتفقد..وبعد

القديمالعبرىالتراثلدراسهالمقارنالمنهجتطبدقأماممصرعيه

للتميالتيالباللةالمعلقدأتمنالهمجيةالقبائلعنبنظانرهمقابلة

حفريا!وكأنهاالقدلمالعهدبهالحلفظوالتىالبداليهالعصورإلى

فيئتتشرالتيوالمخرافيةالهمبيةالاثارتتبعمع،منقرضه

فيماالنقاداشهرإليهتوصلبماالراسةهذهأردفوكدصفحاله.

لاوالتيالجليهالمتلاقضاتمنالقثيمالعهدأسفاربنأليفيخلص

هذهضوءفيإلامعقولاتلردخلاأومنطقدالفسيراتقبلأنيمكن

فقط-اللكولنسفرعلىالهامهالمأخذبعضذكرتوقد.النتائج

تركوما.المقدسالكلالااسفاربقيةدون-المث!سبيلعلى

للمؤرخالمسلفيضهالدراسهتضمنتهاوالتى.ذكرمأاضعاف

عأم11المقدلمالعهدفيالفولكلور11كتابهفيفريزرجيمسالإنجليزى

المسامييندلانه)كتابهفي(سمدثروبرشمن)والمؤرخام919

LIGION THE SEMITES!)1?498عامh.

النفادهلاحظاث

طابعذأ!أخطاءعلىتحتويالتوراةأنسبقفيمأرايناهلقد

يهودمفسرلنعدةاكتشفهمماالأخطأءهذهبعضوذكرناتاريخ

النفلطإلىطبلعيبشكلالمسلحلونالمفسرونوينزع.ومسيحيين

الكالبلقدمانلماماطبلعيأنويرونالأخطاءهذهأهملةمن

يكتبونهم.الدينيهالنظروجههبحسبتاريخيةأموراالديني

إلىبالنسبةبعدفيماوسنرى.الح!مقتضياورحسبأذن؟التاريخ

التيالتعليقاتونفسالواقعإزأءالمتصرفأتهذهنفسمتىإنجيل

الموضوعيالروحأنكحقلقهالحقلقهينامضمافرضإلىتهثف

زاولةومن،العملفيالطريقةبهذهيرضيأنيمكنلاوالمنطقي

غيروالأمورالمئتاقضأ!منكبيراعثدانئبينانيمكنالمنطى

،الكلاباثهذهبكليخ!لطالوحيلان.)71(التوراةفيالمعقولة

عالجواالنلنالمكتابلناخلفهاإلىالنصوصإلاالملومنملكلالكننا
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والمضروراتعاشوهأالمتىالظروفوحسبسجيلهمع!النصوص

مواجقها.عليهمكانالتي

عنهاتكشفالمتيبتلكالمموضوعلةالمعطلاتهذهنقارنومخدما

المقدما!هذهأنندرك،للعامهالمخصصهالمقدسةالكتبمقدمأت

الأساسلةالأمورعليشمكتفهي.مختلفبشكلالأمورتسو!

يضللبغموضتجلفظأنهاكماالمقدسةالكتببتدوينالخاصه

فكرهتعطيأنهأدرجةإلميأخريامورشأنمنولقللالقارى

منكثيرمقدمأتتشوهوهكذا.فعلاحدثالذيالواقععنخأطئة

أصابهاقدكبهنككان!اذاإنهبل.الحقلقةالمقدسهالكتب

ومعالخمسةموسىلأسفارحثمئلمامراتو!هبرمتهاالتعديل

كثيرهتفاصيلأنإليبألإشارةفقطالمقدما!هذهكتأبيكتف!هذا

فقرهلخصبمناقشاتيزجبعضهم،المنصتحريربعدأضيف

أمورعليللاطسفوسمكتونذيكأوالسفرهذافيالأهميةعثيمة

يحتفطأنحقالمهيؤسفلماوإنهطولله،دراساتلستحقجداحيويه

)72(.الحدهذاإليالخطأيسمهاالتوراةعنبمعلومأ!القراءعامة

المسيحيينالمعلقينلدىالأفعلىردودئنوعحقاالدهشةويثلر

غدروالأموروالمدداقضا!الأخطاءمنالمتراكمالكمهذاإزاء

المعقولة.

الممسائلمواجههفييئرلدولاالأخطاءبعضلقبلبعضهم(أ

يكب.فيماالشائكة

غيردعاوى!كنبرشاثةالنظريصرفالآخرالبعضب(

عنالاقنأعويحاولالنصعنكلمهكلمةبالدفأعويتقيدمقبولة

ضكيركئيرةبحججذلكفيمستعلنا،ملايحيةلصريحاتطري!

النسيانمنضبابأيضفيأنبنلكيأمل،الأحيانغالبفيمتوقعة

المنطق.يرفضهماعلي

هذهوجوديقبلالمتكوينلمسفرترجمتهمقدمةفيديفوالابفمثلا

بناءإعادةولكن،وجاهلهاعنالبحثفيخلىلفيضبل.الانتقادات

انهمالالحظالهفيويقول.رالهفبىالأهمية!يمهوالماضيأحداث
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أكئرأو-مخربواحدطوفأنذكرياتاستأنفتقداللوراةكأنتإذا

ضخمكداللرأثكانإذأوإنهوالفرا!دجلةبواديوقعواحد-من

أنهوالممسألةإنماهجوهر-يهملاذلكبأنعالمدةكأرئهأبعاد

ورحمهعدلعنأزليهبتعاليمالذكرىهذهحملفدالمدينيالمكاتب

يبرربهذا،للعادلالممنوحوالخالضالإنسانخبثوعنالله

ذلكبعدليعرضالمستوىالهيحدلثإلىشعبيهأسطورةلتحول

فيهايسئخدمالتياللحظهمنأبتداءهذاويتم،البشرالمانعلي

الموقفهذاان.دينيلدرستصويرباغبأرهاالاسطورةماكائب

المديحي:

الالهيه.بالأمورلختصفيماالبشرئعسفا!كليبررأ(

.الدوأرةنصوصلتألدفالبشرتعديالتيغطي2(

بهذا.دينيمرميهناككانطألمامشروعايصبحلعديلكلإن

فوى(الكهنوتيين)السالسالقرنكتابتعدللا!تبررالشكل

مرتالتيالوهملةالروالأتنلكإلىأدتالتياللشريعيةالاهتمأمات

منانهالمسيحيينالمعلقينمنكبلرءدرأيلقد.نعرفهأوالمتيبنا

وننادضاررالمعقولهغبروالأمورالأخطاءبشرحواأناللباقة

التوراةكتابإنلقولالذىالاعلذاربتقديموذلكالتوارةروايا!

لتفافهاج!ماعةبعوامللرتبطتصريحاتتقلايمفيمعنورينكأنوا

11الأدبيةالأنواع11تعريفإلمىأدىماوفلك،مخئلفلنلعقلدةأو

الخاصه.

كلعنللذتغطبىالدقيقةالمعلقينجدلميهفيالئعبلرهذاإدخ!إن

الفر!فيعندلذيكمننصينبينئناقضأيشرحاق،المصاب

ولا،الخاصةالأدبيهطريقتهوفيالتعبلرفيكالبكلطرلقةبين

الجديه.فعلاتفتقدفهيالكللدىمقبولهليس!الحجةأنشك

!مرنا،فيالنسلانغاهبفيلمامابعدلقعلمفهيفلكبرغم

شرحاعلسافاالبعضيحاولكلفالجديدللعهدبالنسبةوسنرى

القدلم.العهدفيهيكمأالأناجيلفيصارخةمللاقضات

ماإذاالمنطقيرفضهبماالناسإقناعفيأخرىطريقهوهنك
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المقصودالنصإحاطةوهي،النزاعموضوعالنصعليطبى

الأساسيةالمشكلهصالقارىانتباهلنحرفوبنلكمديحيهباعلبارات

تاملا!إن.أخرىمشاكلنحوليتجهالروالةبحقيقةالخاصة

الله)بمجلةظهرتالتيالطوفانعنل!*ل!هردانيلوالكاردين!

شمي11والحكموالئعميدالطوفان11غوانتحتول!"(VIVANTالحي

الكنسيالنفليدرأي11:دانيلويقول.التعبيرفيالطريقةهذهإلى

وذحدثإنهوللكنسيةللمسيحصورةالطوفأنلاهوتيةفيالأقدم

ويستشهد."برملهاالبشريةالأمةعلييقعوحكمعظيمةدلالة

عنموأعظهفىيذكرالذيORIGEN!بورلجين()الكأردلنأل

HOMELIESحزلمحي! SUR EZECHIELوإنقاذبرمتهالعالمغرق

عددعنلعبرالذي8المركمقيمةذلكبعدينكروهو،لهالمسفينة

الثلاثةواولادهوزوجتهنوح):السف!نةأنقذتهمالذلنالأشخأص

في(جوستين)كئبماعالقهعلييأخذوهو(.الئلأثوزوجاتهم

فيهالذىالمثامنالميومرمزوهبوالقد:(DIALOGUEالحوار)كتابه

لخلىالأولالوليدهونوحاانالموتىبينمنمبعوثامسيحاظهر

ولنابع.؟(كذا)نوحيمئلهماحقىالمذيللمسيحصورةإنهجديد

المذيوالماءالمسفينهخشبانقدهوالمذىجأنبمننوحبينالمقارنة

منهالذيالطوفأنماء)الئعميدماءأخرجانبومنتطفويجعلها

هذهثيمةعلييوكدوهو،الصليبوخشب(جديدةبشرلةتولد

لمسروالعقدىالمروحيالمثراء11عليبالمتأكلدويخ!حالمرمزلة،

.(؟ا)كذا!الطوفأن

نذكرأنوعللنا.كئلركلاحإليلدعواالمددحد9ال!فرلباتهذه

عليصحتهعنالمدفاعلستحيلحثعليتعلقأنهاأخرىمره

تعليقفمع.الئوارةفيهتقعالذىالعصرومنالعالميالمستوى

حيثالوسطيالقرونإليوراءنعود(دانيلو)الكاردلن!كلعليق

غيربحثلأىمكانهناكيكنلمموحيثكماهويقبلالمنصكان

.تقليدي

السابقةالفترةأننلالحظانالتشجلععليلبعثممافإنهفلكومع
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مواقفاتخنوامفكرينشهثتكدالمفروضالظفىعصرعلي

فيينحوالذي(AUGUSTINEأوغسطينالقدس!)مئلمنطقية

73(.)فريدبشكلعصرهشمبقبطريقةاللفكير

الدفاعفي!مرنافيالمتخصصونيجتهدذلكمنالعكسوعلي

فيديفوالأبويعطينا،بالغلطالهامأىأمامالتوارةنصعن

النصعنالدفأعهذاإليتدعوالتيالأسبابالتكوينلسفرمقدمته

إنهعمللا.أولاريخيامقبولغلرأنهواضحاكأنولموحتىثمنباي

المنوعقواعدحسبالئوراةفيالمتأربخإليننظرالاإلمدنالطلب

فيطريقةمنأكدزهناكوكانالمحدئونلمارسهالذيالتارلخي

لصبحصحيحغيربشكللحكيعنثماالتارلخإن.التاريخكتابة

يخضعلاهذاالداريخلمكن.الكليقبلهماوهذادأرلخيةرواية

عليالمعلىإن.مفاهيمنامنتتبعوالتيعليهاالملعارفللقواعد

والأبحاثالجيولوجياعلومبهتقومكدفحصأييرفضالئوارة

.التوراةرواياتعليالتاريخقبلبماالخاصهوالمعطيات

هذهمنأياليتنتميلادلفوالأبيقولكماالتوأرةإن

فإننا.العلومهذهبمعطيا!نقأبلهاأنأردنأوإذأ.العلميةالدرأساث

)74(."مصطنعتوأف!أوحقيقيغيرتعارضإليالاننتهيلن

لامأإزاءالممؤلفبهادفعقدالدأ!تهذهأننلاحظأنولجب

الأحدوخاصهالتكوينسفرفيالعلميهالمعطلا!معمطلقايتفى

قدالروايا!بعضهنككانتإذاولكنمنه.الأوليإصحاحاعشر

التيالأحداثبعضخاصوجهوعلي،اللوممنهاالتحققأمكن

الاستشهأدإليلفلقدلاالكاتبفإنالأوللنالاباءعصرفيوقع!

إنديفوالأبيقول.واللوارةالحقيقةلمساندةالحديثةبالمعارف

أهـمالمكانتخليأنيجبالمروايا!هذهعليخلملاالتىالشكوك

)75(.الشرقيينالاثأرعلماوالتاريخبهايأتىالتيالمؤيدةالشهاده

أما،بأسفلااللوارةروأيةتوكلدفيمفيداالعلمكانإذاآخربمعنى

.مقبولغيرإللهالرجوعفاندحضهاإذا

الحقيقةنظرلةبينللتوفيقأى-اللوفيقيقبللامابينولللوفيى

http://kotob.has.it



روايا!فيالواردةالوقائعلبعضالصحيحكروالطابعالئوارهفي

مراجعهفيالممعأصروناللاهوتعلماءاجئهد-المقديمالمعهد

للحقيقه.الكالثدددكيةالمفاهيم

أمأمالمسيحيونالكتاباتخذهاالتيالمواقفهذهبكلالتذكيرإن

،تجرهالذيالضيقجيداتوضحاللوارةنصوصفيالعلميةالأخطاء

يعترفالذىذلكغلرآخرمنطقيمودفلعرلفاستحالةوتوضج

لنزللمنكجزءقبولهاوباستحالةالأخطاءلهذهالإنسانيبالأصل

إلهي.

القدلمبالعهدوالخأصةالرابعةالمسكونيةالوثلقهمنجملتأنهناك

لبعض11والبطلانالشوانب11إليتشيران53صالرابعالفصلفي

الوثيقة:نصلقول.معارضةبايهلسمحلاوبشكلالنصوص

وضعهالذيالخلاصسكليالسابقالإنسانيالوضعإليبالنظر11

ومن،الملههومنبمعرفةلملكلالقديمالمعهدأسفارلسمح،المسلح

فياللهبهأيتصرفالتيالطريقةمعرفةصلقللابماالإنسانهو

شوانبعليلححوىالكتبهذهانغير.الانسأنمعورحمته!له

أليس.إلهيتعليمعنشهادةففيهافلكومع،البطلانمنوشئ

تنطبقاناللتين11البطلان11و11الشوائب11كلمليمنأحسنإفنهناك

ومبدأ.كليةتهجربأنبلبالنقدشممحالديالنصوصبعضعلي

واضح.بشكلمقبولكهذا

نهائداعليهالتصويتتمشأملتصريجمنجزءالنصهذاإن

)76(.أصوات6ضدصوئأ4234بأظبله

11س)سمثروبرلسونيقول : ) .W ROBERTSON SMهذامن

كانتالئياللقليديهالقثيمهبالدلانهالاهتمامإليادعوكمفإنيالمثطلق

.الفضولمجرديئجاوزأمروهوتعلثقها.المقدلمةالساميهالشعوب

ئدبعفيتتمئلالتيالكبرىالمشكلةعليمباشراتأثلرلمهإنبل

.للتوارهالروحأنيةالأصول

فأنئم،إللهنرميمألكميصورمثألاالصلدهذافيونقدم

القربأنفكرتيعليالمسيحلهوالديانةالإنجيللركيزمدىتعملون
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القربانفكرهإلىجدلهمفييستندونالإنجيلفكئاب.والكهانه

أنإلا،الهيكلطقوسفيوتتجسداليهودبينالشإئعةوالكهانة

أسفارلودولم،جدلدامماماشيئاالأصلفيتكنلمالهيكلشعدرة

ئمأمأ،مسئقلأساسعليوقربانكهانةنشأهإليالخمسةموسى

ضوءفيأ!دمنوعمنثوابصياغهأعادتأنهاهوفعلتهماوكل

كثيرفيالوثنلينوجيرانهمالعبرأنيينبينمشتركةروحانلةعقيدة

اصلبأنيفاجأالتوارةفيالنظريمعنمنوكل.خصائصهامن

يعدالقربانوان،كأملاتفسيرايفسرلمالمنطقيوأساسةالقربان

علىقاضرةعقيدةيعدلاوأنه،الدينيةالشعائرمنيلجزألاجزءا

شعب)دأئرةخارجأعتبارهألمهاعأمةشعيرهأنهبلإسرالللبني

.السوءعليوداخلة،(المخئارالله

نجدالإنجللفيالمقربانعقلدهدراسةالىنلطلعحلنفإننالذا

أنعندهاعلينايلحتمنقطةإلينصلأنألىتدريجيانلرأجعأنفسنا

بلوحسبالقدماءللعبرانيينبألنسبةلاالقربانمعنىعننشماعل

مثلبناوتؤدىمنها.جزءايمللونكانواالتيالأمملدائرهبالنسبة

منأيفهمألىسبدللاانهفحواهانليجةإلبىألاعئباراتهذه

حياةعلىهائلتأتيرلهايزاللاالتيالساميهالأصولذاتالأديان

فييلاحظوقد.الأكدمالساميةالتقليديةالدلانهفيالتعمقدونالبشر

والشعائرالممفاهلماقدمإلينعودحينبانناجدلااسلمأنىالنقاشهذا

منمجموعهبينمشتركاقاسماتمثلأنهانجدالعبرانيينعندالدينيه

إسرائيل.بنيعليقاصرةوليس!الواحدالأصلذاتالشعوب

أمرهذاأنوالحقيقة.المخاتمةفيجلياذلكعليالدليلوسللضح

هنكولس!.دكلقةمطالعةالإنجيليطالعلمنبالنسبهإنكارهيصعب

الناسغالبيةأنمنأوضحهومأالقديمإسرائيلبنيتارلخفى

القوملةالدلنلةخصائصهمعليالحفاظفيالصعوباتاكبروجدوا

فهمإليسبيلولا،بهمتحيطالتيالأقوامسائرصتمزهمالي

الأنبياءكانالئيالوثنلةأنافترضناماإذابأسرهإسرائيلبنيلاريخ

العبرانيلن،لدىالدينيةللثوأببالنسبةغريباشيداكاتلقاومونها
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شديدكانإسرائللبنيلدلنالطبلعيالاساسأنصكليدلمللوهذا

النتيجةتقبلويمكن.المجاورةالشعوبعقالدفيبنظلرهالشبه

القديمالعهدتارلخحقائ!حكليالقائمةالنقطههذهعليالمترتبة

فالدين.تؤيدهاآخرنوعمنافتراضيةأراءهناكلانبسهولة

مسألةفهووبالتاليالأبناءاليألاباءمنينتقلاللقللديةبصورته

لديهاالواحدالأصلذاتفألشعوب.بعيدحدإليبالعنصرتلعلق

والثنيولهالدينيهوالمقدسا!والطقوسالممعلقداتمنمشدركلراث

الدينيةالممعئقداتمنمشتركترأثوجودعليالمدليلفإنوبالمتألمي

اخرىمصادرمناسنفيناهالذيالدللليدعموجيرانهمالعبرانيينبلن

الوشهبالشعوبمادمصلةتربطهإسرأئيلشعبأنمفادهوالذي

بأسرهاالمنطقةهذهسكانويمئل.العربيةوالجزيرةسوريافي

باطلاقالغالمبفيغهاالتعبيريتمحقيقةوهذهمئملزةعركيةوحده

(0)77الساميون)وهيجميعاعلد!ممشدركةشممدة
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الثالثالباب

التناقض/

لذاتهالنصنقض:أولآ

الأصليةالخطيلة

ودليلةشممفيونقصة

الكاهنعاهره

الأرضعلىالغراميةالملأطكةمغامراث

عنهخأرجلأمرالنصنقض:ثلأليأ

الإجماليالئناقض:الأولىالطريقة

التحليليالئناقضالثانيةالطريقة

الكونخلق

ادمسقوط

نوحطوفان

الحديثبالعلمالقديمالعهدمواجهة

العالمخلق

ا!دلكوينئاريخ

الطوفانلاربخ
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CONTRADICTIONSالئنافض

واحد،وكتفيوجودهوعدمشئبوجودالقولهواللللأكض

أو.واحدشخصثيمخئلفتدنصفئيناجتماعهوأوواحد.وبمعنى

الظلأووالنوركالظلمأ!واحدمكانفيالضدلناجتماعهو

.والموتالحياةأووالحروو

:نوعأنالنقثدةالدراسأثفيوهو

لذالهالنصثفض:الأولالنوع

الأصلبةالخطبةا-

الئيالمدهئمةالمغامرهاليوصلناقدها!:تاكسلللويقول

فيوزوج!هالمعاشهاالتيوالنعيمالر!لحياةنهائيأحدأوضع!

لملنظرشهدهشجرةكلالأرضمنا!هالربأنبت11فقد،يهوهلدن

الخيرمعرفهوشجره،الجنهوسطفيالحياهوشجرهللأكلوجلدة،

من:فأللاألمالالهالربواوصي12،(2،9)ئكوين"والشر

فلا،والشرالخيرمعرفهشجرةوأما،أكلائأكلالجنهشجرجميع

2،6،17(...لكوين)"تموتمولا،منهاتأكليوملأنك،منهائأكل

الكتبمنكثرةاللينيهللمواعظكانثانهإلىشئكلقبلنشدر

الكتبلالكاللزمتوقد.!المقدساللاريخ!سمتالتي،التعليمية

لقد.الخجلظيتبعثالليالتوراليةالثصوصحي!التامالصمت

فقط.11والشرالخدرمعرفةشجرة11عنالمؤمنينيحدثواأناعتادوا

شجره11عنواحدبكلمةالكنلسهرجلىلنطقلالماذاالآنوسنرى

الئألث،الاصحأحمن28السطر،الغرضلهذاوسنسوق،!الحيأة

.الادمانلضعيفيلعدالليالكتبتن!كرهلاالذىالنصوطو

ائخطينة.إهوهإلىالإنسانقاتالليبألثمرةالآنسنهتملمكننأ

يطيقلاالذي)1(الفليسوف،يولميانأنالمسيا!هذافيونذكر

بهذهالملعلقةالمالثجظاتعدداءمندونقد،ذكرهسمأعالكنسيون

ينبغيكانانهنعتقداننا12:يقولفولتيروكتب،العجيبهالشجرة

http://kotob.has.it



شجرةمنيأكلبأنمخلوكه،،الإنسانيأمرأنالربالسيدعلبى

كانفقدتفكررأسامنحهاللهأنبمالانه،يسلطلعمافدرالمعرفة

إدريكعليإرغامهضرورةأكئروكان،تعليمهالضروريمن

لذلك،وجهاكملعليبالتزاماتهالقياملستطيعكبى،والشرالخير

منحمنمرةبألفأسوأكانلقد،وكاسياغبياالتحريمذيككأن

11.الطعامتهضملامعدةالانسان

إخفأءفيفيتلخص،علدنانفسهلفرضالذىالاخرالاسئتتأجاما

فيأدملسقوطسعلدالأمرنهالةفيلإنه،معلناغرضالهوه

له:ق!لومحقاكأنآدمانأظنوأنا،الخطيئه

الأمرهوالخلرفإنمخطئاأكنلمإذا:الطيبعجوزييا-

فهوالشرأما،يرضيكمأهوأى،الأخلاقيةالوجهةمن،الحسن

يعجبك.لامأهو،أخالكاالسيئالأمرأنهأيهذامنالضدعلي

صحلح؟هذاهل

..صغ!ريلاحىعليأن!-

مأثم،تفاديهأستطيعحتىالمشرمعرفةعليالقدرهامنحنيإذا-

اكدربانعليمحرماكانإذأ،هناالمشجرةهذهوجودمغزىهو

والمسها؟منها

اسمه،وراءيتسترونالذينأوللك،اللهعننيابهولجيبنا

أرادلقد.التجربةفىللوهولدالذيالإنسانوضعاللهإن:فيقولون

البسيطالتحريمبذلكويلتزملإرادلهسحمتلرأدمكأنإذامايرىأن

فاللاهوتيون،الهزيلالتأكلدهذادحضيصعبلاأنهبدلاأم

المسلقبلوان،شئكللعرفاللهبأنثاطعاتأكيدايؤكدون

عليهيكنألم،كذلكالأمركانوإذا،الكفكراحةأمأمهمكشوف

اللهأليس؟فقطبإرادلهشئكليقعأفلا؟سيحثمأذايعرفأن

الخطيئة؟فيلسقطانللإنسانأرادمنهونفسه

التوراةافالللافقد،يهوهضدكلهاالروايههذهارتدتبعدوفيمأ

الربعلهاالتيالبريهحلوانا!جملعأحملكانت11الحيه11بلن

الجنة؟شجركلمنتأكلوالااللهفالأحقا11:للمراةفقال!،الإله
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التيالشجرةثمروأمأ،نأكلالمجنهثمرمن:للحلةالمراةفقالت11

فقألت،تموتالئلاتمسأهولامنهلأكلالا:اللهفق!الجنهوسطفى

اعنكمالتفلجمنهل!كلايومأنهعالمالملهبلتموتا،لن:للمراةالمحبة

جيدهالشجرةأنالمراةفرأ!والشر.الخيرعارفينكألإلهولكونان

لعطبىلأنها،للنظرشهيةالشجرةوأنلملعيونبهجةوأنهاللائل

معهاايضأرجلهاوأ!توأكل!ثمرهامنفأخذ!،المعرفه

.6(-ا،r)تكوين"فأكل

مع11الحيه11حديثأنهوالقصةهذهفيالدهشةيئدرماأولإن

يقدمهألم،الأولينجدينابلغةقدملهالذيالشرحوواقعةالمرأة

الحيهيقدمالتكوينفسفر،رمزاأو،عجيباخأرقاحدثالنأالمولف

أغرتوكد،واضاءمكركلها،المزواحفمنفهي.وحسبححة

خالفدهيإنلصحداهااللىالحداةصورةلمهارسم!أنبعدالمرأة

،ألاغراءمقاومهالشابهجدئتاشمئطعولم،المعجوزجدهاوصله

...هذايومناحتىصداهنسمعلزاللامدوياسقوطأفسقطت

جعلتثرجهطبلعئهبلغتوصفاالمحلةالتوراةوصفتلقد

تصحبحهمالتوراتبةالخرافةعليبدخلونالمسبحببناللاهوتببن

،مقبولخكلربعداالحقيقةعنبعيدةانهارأواأنبعد،الخاص

كلدادبديلاالتكودنسفرصضهمأبدلالمسدحيالدصحيحولكن

يلسأوىالمذى،اللعلالملهذافحسب.الملوراهروايةمعئمامايئتاقض

زوجةوأغرىالحلهشكلأخذالذيهوالشيطانان،ونبلهمكره

يعلمونه.وهكذاالأمراللاهوتدونحرفماهكذا.آدم

أولأ،.الدكودنلكتأبصرلجدحريفمنأكثرالتأوللهذالكن

مولفيبين،نأنحأ.اللاويلهذأملرلجيزواحدةكلمةالنصفيلس!

وهماالشلطانذكرعر!جاءافقطأثنانثمهالقديمالعهدأسفأر

الألامإحدىفيقامالشيطانان:ق!المذى،ألوبكلابصاحب

عنلحدثالذى،طوبياكلابوصأحب،السماءفياللهلنازع

فخنقسأرةتدسكىأمرأهعئمقالذي)23(زاموداسالشيطان

نهأيةفىإلايظهرألممالكأتبلنهذينأنبلد.السبعةأزواجها
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ذكرعلىأسفارهامنأخرسفرأيفىأوفيهماولانقعالتوارة.

إظهارهللكنسييندطيبالذىالشيطانوهو،)3(لوسفيرللشيطان

لملخرافأتوالملشويقالتوابلمنمزلدإضافةفيهايريدونمرةكلفي

ضدقامالذيالشيطانعنقصةبالهتأتنافلمالتوراةأما.الدينية

يخصمأوكلهذافأنولذلك.الم!كةرليس،ميخائيلفهزمهالله

.51اللورأسفاركتابةعليلاحقزمنفىاختلقفيهاالشيطان

منوفلاطسفة،اخرونمضحكونشارحونهنكأخرفجهةمن

منمبتذلمستوىلمبلوغيشمابقونالمذين،المشكمذهبالباع

شجرة،الشهيرة11والشرالخيرمعرفةلثنجرة11منفجعلواالرمزدة،

حواءحوارمشهدمنالغرضأنهؤلاءافلرضوقد،تفاح

منالحبعرفتكدتكنلمم)4(ادممدأمبأنإبلاغاهووالأفعى

أفعىإلىتحولالذىالشيطانمنفيهدرساولتلق!وانهاقبل

بسهولمه.هدفهبلوغلمهلميشمنى

منأسوأليستوهيمسللةالطرفةهذهكانتمهماولكن

رجالحرفهنصلأنهاتركهاعلينافإنالنلةالحسنهالتأويال!ت

نعالجهالمذيالمنصففى.هىكماالمتوراةنأخذأنعليناإن.الكنيسه

شيطانلاقحامحاجةولابعينهحيةيسمىالذىالحيوانيظهرالآن

لهاوجودفلاالحدةإلىالمنسوبةالعشقلممزاتأما.المحدتفيما

إضافاتأيمنالخالصةالطبيعلةوالحية،التوراتىالنصهذافي

يرىالمولفأنإلدهإشارةتجدروما.هناالمقصودةهيأخرى

اعتبروافالقدماء،المدياناتمختلفاتبأعبعينيالزأحفماالحيوانهذأ

بعضعبدتهاوقدوالأذىوالدهاءالخبثغايةفيحيوانأالحية

)5(.الأفريقيةالقبائل

مختلففيالمتكلمةالحيةنصادفأننستطيعأخرىجههمن

ازدهرتالتيالمثيولوجلا!أنأيضاالمعروفومن،الشرقآداب

المسمكةكانتمثلاالكلدانيينفعند.المناطقةبالمحيواناتمليلةأسيافي

الطويلةمواعظهالللقىلومكلالفراتمياهمنرأسهاهتخرجأوأنيس

النصائحمختلفتعطيهموكانت.المشاطئغديتجمعونالمنين!كلى
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والزرأعة.الغناءولعلمهم،والإشارات

عليوهي،الش!طانلشكنهاأنتحتاجالئوراثحةالححةلكنلم

التكولن.سفريصفهاأنحاولممابكثلرخبثااقلالعموموجه

تعجأنهاإليإضافه،مفرحهبسذاجة11الحية11هذهقصةتتم!ز

عنثماالحيةإللهرم!الذىما:المثالسبيلفعلي.بالئتاقضال!

عليزد.الآلهةمنكثرةثمةإذا؟11كألآلهةستكونان11لحواءقال!

وسنرى.أخرىتوراتدهنصوصفيتتردد11الهة11كلمةأنهذا

وحدانيا،وحلداالهانفسهيعتبرلالهوهاليهوديالإلهأنلاحقا

الإنجيلشارحيوضعالذيالتعبيرهذامعالآنلنبقيولمكن

بكلمةقصدتالزاحفةانهولاءيوكدإذ،مغلقةحلقةفىالمسيحيين

باستطاعةيكنلم:معارضوهمقالالمكة.إلىاشأرة،11آلهة11

11الآلهة11تعرفانشمئطيعتكنلموهي،المالئكهلعرفانالحلة

دانمتينسمتينوالدضلللالسذأجةلبقيوهكذا.نفسهللسببايضا

اة.لملنور

مبلورةفنصالحها.الحدذلكإليخبيئةالحيهتكنلم،كلا

الأولبى:لجدئتالقال!،الذكاءمنوافكدرعليكانتولوناقصة

شجرةمننفسهااللحظةفبىكلينم،المحرمالثمرمنكلي-

عللكما.محرمةلمستفثمارها،الحياة

نعمهالحيهوهبلماذا؟الأولالخطينةسببهوأليس؟ويهوه

.المرآةمعتلفاهماناستطاعتلماذلمكفلولا؟الكلام

منلميأكلأدمحوأءبهاأقنعتالمتيالكلماتالتوراتلنأشمقلم

النقص:هذاسدسنحاولولذلك،المحرمةالثمرة

مناقتربثأنهالاريب،فضولهاحيةأنارتامرأةأولتخيلوا

شجرة11منمقربةعليالمجنةوسطفيالقائمة!االمعرفةشجرة11

لنفسها:وقالثةمترددوهيطويلاإليهارتثم11المحياة

جميلةلميست،الآنبيتحرشتالتيالمحيةانالمقولعنغني-

الأخذيجبانهارىوأنا،غبياليساسلوبالهاولكنجدا

وادمأجمشفأنا.شيئاالمرءيعرفألاالغباءمنلأنهبنصيحتها
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مغريةلتفرةإنها،كالالهةنكونأنبأستطاغنابينما،كالحبش

أننيبيد.منهاإبدعهومأالبستانهذافىيوجدولا!حقا

رائعه،هنافألحياهخدعئتيالمحدةأنظهرلوجداحزينةسأكون

كانإذاأنهالاتفاحةلأكلالمشديدهرضبهتيمنالرغموعلبى

حسناوهاوأخذت.السوءغالةفيفالأمرالنلحجةهوالموت

لتابعمقربهعليمخلبنهالحيةبينما،الشجرةدربولروحتغدو

.باولأولاحركالها

لمسببنموتأنالمعبثمنإنه،نفسهافيحوأءكالم!.كلا-

نهايةفيفهو،لخدمخايهوهالعجوزأنفيشكولاكهذاسخلف

انه!داهيهعجوزمنياله،الخبثملؤهاصورهذوالمطاف

الرائعةالأشياءمنشينانعرفلاالزمانطيلةنبقيأنيريدنا

إلقاءسوىلنالتحذيرهغرضمنوليس،اكهةبهايدمدعالدي

منآه،شئكلنعرفأنيريدنالاانه،نفسلنافيالرعا

!الشيوخهؤلاء

لحتإلىالجنهمقأعدأحدسحبأمرهاجثئناحسمتأنوبعد

الرغمعلي،تفاحةنقولإننا)تفأحةودطف!عللهوقفتثمالمشجرة

إلميهسظرواخذرر،(الشمميةهذهلمثلحقاتعطينالاالمتوراهانمن

تغمرها.والسعادةشئكلترىفكان!الحيةأمأ،ولتلمظ

وكان،لشساعللحظةلوقفتلكنهافيهامنالتفاحةادممدامأدنت

عليها:النبسأمرأ

..51؟دونهاأمبقشرتها؟ترىيأالدفرةهذهلؤكلكيف-

المشيءبعضترددتثم،وحسبتؤكلأنيجبفهي..سيان

ثانية:لتلساعل

المسألة.هيهذه؟شينانحرفلاأوشىكلنعرفان-

لأحجلهأنها؟سئأمحسنهذأالممعالطميحةألعبفعنثما

غدمأإثمانرلكبأنناأمالمغنمصوفنجزأنيجبهل.صعبه

الئيالعادةتلكئم،تدوررأسيان..للهولىيا؟فلكنفعل

أوجيدسلوكهذاهلانفهفيسبابتهلدخلأنهوهيآدمركبت
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نعرفلاونحننعيشهاالتيللكحلاةليس!بأنهأأقسم؟شائن

كله!هذامنشينا

:الئمرهوقضمتالآنكلهاشجاسكهاجمعتقدالمرأهوكأن!

عليناحرملقد!محت!عجوزمنلأله!طعمهاأطيبمأآه-

قائلا:نفسهلحلثوهوادميقترب!المرأنعهالمثمرةهذه

أننيبماولكن،دجلةمنشبوطسمكةالآنصد!سأميمن-

قرينته:لجحظ.الفراتفيرملتهافقدنباتي

؟أمرأةياعندكتقضمينماذا-

وأجابت:الجميلتينساقيهاعليوا!فةحواءنهضت

انها....شجرةمنالثمرةهذهإنأرجوكلغضبلا..أوه-

وسطفبىاللتينالشجرتينإحدىمنانهأألعرف..ها..هأ

..البسلان

ثمرةانها!المرآةآلنهأالشيطانليأخذك،فعلاأرأهماهذا-

أيلهاغباوكأشدما،ثمأرهاعليناحرم!التيالشجرةتلك

العجوز؟لمحالهمانسلتيهل!المرآه

انهلبدوبلكلهاالأشلاءيخلطإنه؟يهوهوالدنا؟عجوزأي-

بنا!هزأ

؟الحمقأءاسهاتقولينهالذيمأ-

اتذكر؟،بالموتهددنالقد-

.الآنقشعريرةجسديفيشريبلطبعا-

مجردفتهديده!العزيززوجيياأن!احمى،هدههأ....ها-

وحسب.خدسكة

عقلك.فقدتانكبدلا؟حواءيااللغوهذأما-

هذهمنأكلتأنفبعد،العجوزخدعنالقد،الحقيقةهيبل-

.الأشلأءمنطائفهأعرفأصبحتالمثمرة

لاومافعلهيجبمااتعرفينالشر؟منالخ!رلعرفلنهل-

؟ولماذاكيفلعرفينهل،فعلهيجب

حبهكمأعرفأصبحتلقد..اصفبدأتعزلزىيانعم-
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.الواحدهالبلضةفيتوضعانيجبملج

!امراةيامعقولاهذاللس-

تصيج.حلنعلنهاالدلكهلغمضلماذاايضأوأصف-

فيولاالضفادعتحمللالممأذاألعرفينولكن،حقامدهشهانك-

مؤخرالها؟فوق

اللتو.هذاصفتلعدنعم-

أخبريني...إذأهاتي-

.الجلوسأثنأءلعيقهاالنيللأن-

حقا!مدهشةإنك-

انكاصفإني؟أتسمع..أيضاأصفإنني!هذامنوأكئر-

.أبداتخنيولمذكي

.الذهولمنحلىآلمعليسيطر!

لبمإننيالحقيقةفي!سكديعألمةزوجةاى!الشيطأنألف-

لا؟أمسئهذافهلخنلكأننيلنفرضولكنأبدااخنها

الحمأقة!غايةفي!المحنرمالسيدألهاأحمقسلوكإنه-

وقألث:،المقعدعليبجانبهاوأجلستهإللهاشدته-

وفي،ملاليعالمالصبحأنالآنيمكنألومتيياالعمومعلي-

اللحظه.هذه

المتفأحة!هذهمنكل-

نغدوانفيالفالدهمأولكن.غاليدييافعلاأرلدهمأهذا-

الآمرفينفكردعينا؟الدفأحةبسبباللومسنموتكناإذاعلماء

نكسرأنولكن،بكثيرافضلعامألفبعدنموتأن:امرأةلا

خالص.!بهأءفهذاالآنرفبلينا

حلالمئه:آدمتابعبلنما،اسلخفافأكنفيهاآلممدامرفعت-

كألهاكلمةكلجيدااذكرإننيحبلبلييالصدقينلاأنكيبدو-

يهوهالأب

أنأ!وهأ،دألهأكلمةفيجديأوكأن،لكمخصدامعهتحدئتلقد-

معرفةشجرةأما11:الواحدبألحرفك!همسامعكعلياجمد

2؟او
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.11تمو!موتامنهاتأكليوملانكمنهاتأكلفلالاوالشرالخير

فانجلدكعنغىفيأنتكنتيوإذأ،هذهياواضجالأمر

كلبي.عليعزلزجلدي

مدئة؟أناهلانظر!رجليامضحكانت-كم

..بعدينتهلمالنهارلكن،الحياةقلدعليزلتمأ..لا-

!احنرى

بأنكصيزىلألفخرانلس!طيعوأنت!الرج!غادمنأخ-

العجوزبانلاقنعكاحلاجالوفمنكم،الحمارمنغأداأكثر

؟العلماءصكليلمنذئتحدثلم،منأسخر

فلك؟فيوماذا،فعل!لقدنعم-

للحكمه؟أصيلامنبعاأليسوا؟كيف-

بالطبع!-

.)6(الخالدونهمبالذا!العلماءلكن-

عنهالوقتوفيالوجلعلييلتبسالآمرجعل!الحجةهذه

وئصملما:وانوثةلطفأأكثرزوجلهضحت

تفعلوغلاما!التفاحةهذهمنوكليهوهابنيااسعدني-

كا!هه.الا!لالاننحننصبح

الالهة؟-

الحيه.قالدهمافهذاأرجوكالأسنلةمنئكئرلا-

:تقولالحيهأنطألما11أدم!وكرر

التفاحة.هيها،حسن-

كأنتالتامالصمتمندقلقلانومر!.بشهيةالتفاحةآدمكضم

لقد،مدويهصدحةآدمأطلىوفجأة،النملةحركةأسنانهمافيلسمع

المعرفه.دخلنه

الدفاحه!هذهما!عأرياقإننا!شدطانألفدا-

وفال!:بكفكفاحواءوضربت

!.لصجلي!ياوي!رباطمجردمعيلس!-

"ء..ونرد!ي!لنسرع..لنرلتد..لنرتد-

433
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وصنعالينأوراقفخاطاعاردانأنهماوعلماأع!نهمافأنفحت11

،7(.3)تكوينمآزر"لأنفسهمأ

بشريةملإسأولأنمعيللاحظأنالكرلمقارنيمنأرجو

زراعةمأثرةأما،العنباوراقمنوليسالتيناوراقمنخيطت

)7(.نوحاليهوديالبطريقأليبعديمااللوراهفسئتسبهاالعنب

الآخرإلمىمنهمأكأنظرزوجتهوعورةعورلهجدناسترأنبعد

أظن.ماعليسيناهذايبدوالا:أدموقل

.كليرةليتليىهذهالتينورقةانالحقيقة-

عقبت:ثمحواءلاحظث

يزللوالممأنهميبدوإذ،الشيءبعضمغبرهالاوراقلكن-

ياالفرشاةهات.الشجراتعجوزناؤرعأنمنذعنهأالغبار

آدم!

ها!الربصوتسمعأ11فقد،طوللاتلاملمسعادلهمالمكن

وجهمنوامرأتهآدمفاخدبأالنهاربرودوك!فيالجنةفيماشيا

،8(3لكوين)"الجنةأشجاربينالإلهالرب

يدلزهفهو،تمامأجسديكائنالتورالياكةأننجدأخرىومرة

آلههالتكوينسفريقدمإذأ،آخرإنسانكأيويتحدث،البرودوقت

القديمهالشعوبمختلفأنوالحقيقة.الوثنيةالخرافاتتفعلكمالنأ

المبشر.تشبهككالناتالآلمهةعنمماثلةلصوراتتملككانت

ثم،لادمفلهااللهظهرالثيالصورةعنالنقادويشماعل

بشرية،صورةكانتأنهاالكنسدونفلؤكد،بفمهكلم!الذينلأولئك

صنع!اللهلأن،قطفلكغلريكونأناطههذألمملريكنولمم

الملهوديالتصوريميزالمذيماإذا."ومثالهصورلهعلىالإنسان

اللينفسهاالدلانا!وهي،لهالأخر!الديانأتتصورعنلله

عنمعلقدالهماخذواالنينفألرومأن؟بالولثية11المسدحية11وصفتها

الذيالأمر،بشريةصورةفيإلاالالهةيئصوروالمالأغريى

صورتهعلىالإنسانصنعالذىهواللهليس:القول!علىلرغنا

بدد.ومثالهصورتهصكلىالآلهةتخللالذىهوالإنسانبل،ومئاله
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هذهمئلعدوىإليناسرتإذألأنه،القرارهذاعلىنلحلنأننا

رغبئتاولكن.جهنمسعيرفيمكأنألأنفسناحجزناقدنكونالروية

هذهتقول:)8(الفلاسدفهأحددونهابملثحظةنئكرلأنكبلرة

.11المفلرانصلداليهلنسب،إلهللقططكانلو11المالصظه

الحدثانبوضوحتبلن!نجنهفييهوهنزههمل!مشاهدإن

واقعيبأسلوبسيقتفالقصه،غامضمجازعنهنايجريلا

3،9(؟)تكولنأنتاين11لهوقل،أدمالإلهالربفنأدى011صرف

زوجدهفقد!ثم؟مرتبكأ،لأعسأمسكلنأسيدأأدملناظهرلقد

يخئبلاأنلهماأينولكن،الاخلباءيحأولانوهأهماأيضأ.حماسها

كلمنبهمالحيطلهوهفصوت؟شئكليرىمنوجهمن

."المشاكسعبدهبمعاكبةيهمصارممشملطسيدكصوتصوب،

.الاعدرافعليهمألنبغيإذأوكعأاد!مأوبما

سمعت11:المفقأل،معتنرينمطرقينالمعجوزمناقلرباولنلك

1(.3،0)كولن"فاخئبئتصيانلأنيفخشيث،المجنةفيصولك

jاللد4بمنلهىالغبلقرأالذيسيدهماأمأميقفانهاهما

لقفولكنه،والئفاحةالحيةحادثرأىقدكأنوالذيوالوضوح

حدثالذيانأو،حصلمماشينأيتوقعيكنلمكأنهغاضبأالان

غدماكانهماذلكالمىلفطنالمالداعسينأنغير.بإرادتهيكنلم

جسديهما.فىالقشعريرةسمريلدلهبينكانا

ئانلة،أكررهأأنأضئتىالتيهي،بدامنأولأناأكنلم-

ثانية!هذأملرإلىاصدألالهوهبعظمهأقسم

التيالشجرةمنأكل!هل؟عريانانكأعلمكمن:فقلى11

معيجعلتهاالتيالمرأة:ادمفقال؟منهاتأكللاأنأوصيتك

أنالواضحمنr(.>-311،)تكوبن"فاكل!الشجرهمنأ!للي

اعطدنيالذيإلهيأنتإنل!:للعح!وزصريحألومأهنايوجهأدم

11؟لحياتيرفلقةأ!يتتيمنتعرفلكنألم.ليزوجهالمرأةهذه

الح!هأضئلي:المرأةفقالت؟فعلتالذىهذاما:للمرأةلهوهفق!

1(.3،3)تكوين"فاكلت
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وفقيلحركوهو،العقوبهكرأرائخاذإليالشيخلنتقلوالآن

فعلتلأثك11:أسمعوأإذا؟الأفعى،بدأمنأولمن:معلقنظام

!ع؟البرلةوحوشجملعومنالبهانمجملعمنأنثملعونه،هذا

وبينبلنكعداوهواضج؟حيال!أيامكلتأكللنولرابأشمعلنبطنك

11غبهشمحقينوانترأسكيسحىهو،ونسلهانسلكوبلن،المرأة

1(.أ-ه3،4)تكولن

الملاهوليينأنقاطعأتأكيدأتؤكدبالحيةأنزلتالمتيالمعقوبةهذهإن

إليهولن!همبون،الأفعىهذهفيالمشلطانيرونعندمابفظاظةلكذبون

فلو.الأصل!هالخطيئههأويةإلىالبشريالجنسودفعالمرأةغواية

ولكن.بألحيهوليسبهالعقوبهلنزلتالمننبهوالشيطانكان

البرية،وحوشمن11وحشو"كحيوأنبالح!ةإلأئتزللمالعقوبه

علىمايومأيسعىكانالشريرالممستشارذيكأناذأنفترضفهل

بطنه؟علىلزحفأنوأرغمهالاهأيهوهسلبهثم،أربعأوقالمدين

لكنلمالحيةلأن،عادلمةغيرالعقوبةهذهفأنفعلاذلككانوإن

صورةأخذالشيطانأنالكنسيونيوكدألا)كلهاالمسألهفيطرفأ

؟(.المرأةواغوىالحلة

القريهكاهنصورةفييوماسكرالمحتالمنأحدأنمثلالنفترض

سيحدثالذيفما،والنصبالغشأعم!منعملانفذثم،الحياو

الكاهنسيقدمهل؟المحكمهإليبهوجئالقبضعليهالقىلو

للمحاكمة؟

الحقلقي.بألمذنلاينزلأنيجبالقصاصلأن..لابالطبع

الشيطانحكايهعنالنظرصرفوااذالكنسيونيفعلحسنألنلك

تصمدلاللشمليةقصهمنأكثرليستلأنها،حواءأمناأغوىالذي

فيجب،عليهاأصرواإذاأمأ،النقدمسثوياتمنمس!وىأيأمام

دصةفيالشيطانيرىأنيسئطعلملهوهبأنعندنذيقروأانعليهم

أطرافها.وسلبهاالبرللهالحيهع!فانزلهالقصاص

مندشمئزونالنأسانصحيحأكانإذا،اخرىالجهةومن

للدغهيوشمعى،صادفوهأإذاراسهاسحقولحاولون،الحية
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الأفاعيتلئزملاالعقوبةكرارنصمنبندأهناكفإن،أعقابهم

منيومأيفبىالعقوبةهذهسفذولم،اللرابلاكللافهي،بئتفيذه

كون،كذلكالأمركانوإذا؟مؤقتأيهوه!راركأنفهل،الأيأم

غريب.أمرفهذأ،إليهالئتولهعنسهتقدالتوراة

فيالغوالةدورلعبتالحياتمنحيهأي:هوأخرسؤالوثمة

ولكن.كئيرهفانواعها.؟.الرقطاء؟البواء؟الحفث؟هذهكصسا

العقاباستحقلاوأنها،الممدامأغوتالتيهيالحفثأنلنفترض

إغواءالمرأهلسلطعلملوأنهبيد.كلهونوعهاوفريتهاهيالعالل

فرلئه.ونجتفريتهالعودبتالمرهيبالأثماقلرافإليوجرهالرجل

الحياتأنواعفإنهذاومع،الحفثسوىمنهايأئمفلمالحلاثأما

حق!وجهدونالعقأبوطأةلح!للوءكلهأ

،أولادألاللينبألوجع،حبلكأئعأبأكثرتكئلرأ!للمرأهوق!11

3،16(.)لكوين"عليكيسودوهو،اشتل!يكونرجلكوإلي

علىئتسحبالعقوبههذهأنعلىكلهمال!وراةشارحوايدفق

وحدها،آدممدامعلىوليس،العالمنهايةحتىكلهالنساءجنس

ضايهمقاومهالأولىالمرأهاستطاع!لموفيماالأولالمقامفيونحن

وهذا،نفدلرأرججعلى،الأوجاعفيأبناءهاولد!لمالهاالحية

فىالسقوطقبلمخئلفأكانالعضوىتركيبهاأننفدرضيجعلنا

فلكتبلالى،بحكمهيهوهفيهانطقالتي،اللحظهوفي.المخطينة

حقأ!إلهيةيدإنها.جوهرلألبديلااللركيب

منالرغمعلىأنهإليالسباقهذافينشيرأنبناولجدر

ئحقيقيستطعلمأنهإلا،بهاللهيتمتعالذىالكلىالجبروت

النساءمنكئلرألأن،كلهالأنئويبالجنسأنزلهالذىالقصاص

لأزواجهنتخضعنلاجدأكئيرا!نساءئمة،ثانيأ.المبدريلدن

أنوفهم!منلقلنهمبل،

النيالمشجرةمنوأكلتامرلكلقولسمعتلأنكلآلمووو11

لاكلبالتعب،بسببكالأرضمأعونة،منهاتأكللا:كائلاأوصيل!

الحقل،عشبوتأكللكللبثوحسكأوشوكأ،حدلكأيأمكلمنها
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اخذت؟منهاالتيالأرضإلىتعودحتىخبزأتاكلوجهكبعرق

1(.9)-3،7)تكولن"لعودترابلأنك

لط!فالعقوبة،أعلاهسقناهأالتيالم!ظا!هناثانيهتبرز

الملاهوليونفلهيئفىماوهذأ؟وحدهآدموليس،كلهالرج!جنس

بموجبهنزلتالذيالبندفهوالعقوبهقرارفىالرهيبأما.جملعهم

السابقتحذيرهنسيلهوهأنوالحقيقة.البشربحقالموتعقوبة

منحوقد،نفسهاللومفييمو!المحرمةالثمرةلأكلمنأنوهو

سنه039ذلكبعدادمعاشاذ،مدلدهحلاةالمذنبينالنسيانهذا

يأفيماتلماالتفاحةلأكللمأدمانلوولكن.505()تكوين

اللوراةوصفتهكمالهوهكانوإذا.ألضأمعهخالدلنولكنا،زمن

قولشمتطلعولاشلدأشممعلاالمحيةابقىإذفعلحسنأفإنه،حقأ

أنبناولجدر.بالتأكلدالفضالجلأثارتوالاالوق!ذلكمنذشئ

التبىالعقوباتبينلكنلمالكرنعمةمنالحرمانانهنانلحظ

بالحلة.العجوزأنزلهأ

تلكوهي،تلقاليةبصورةأمامنالبرزأخرىملاحظةوثمة

لممالبدانلةالأزمنةأنالراججفعلى،الجبينوصقبالخبزالمملعلقة

موادمنألديهملحتيقعمألأكلونفحهاالناسوكان،الخبزتعرف

إلميقصديهوهأنوسنفلرض،ندمنتلمنفإنناهذاومع،تؤكل

الأوساطأنإليذلككبلنشيرانننسيلنلكننا،المتحضرالزمن

انلق!بعدالخبرعرفقدكأنت،فيهاالتوراهظهرتالتياليهودلة

الزراعيةالأعم!وممارسةالحضريةالمرأكزفيالعيشإلىاليهود

هيبل،فقطلليهودتكتبلمالتوراهأنيوكدونالكنسيينلكن.

البلدانفيإلالؤكللاالمخبزأنبيد.كلهاالأرضلمسكانقانون

كثلرويعيش،الدقيقيعرفونلافالاسكيمو.فيهاالقمحيزرعالتي

الوسطىوأفريقيا،وأمريكا،الهندمنمناطقفيالبشرمن

.لصلدونالتيالطرائدولحومالثمارعلى،والجنوبيه

،المجازىبالمعنىخبزكلمهاسلخدميهوهإن:كائليقولقد

هكذاالأمركانوإذا،كلهاالطعامصنوفالأمرحقيقهفيقأصدأ
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الكادحونكانإذألأنه،جميعهمالناسالعقوبةسنممللملماذا،حقأ

أنهلرىمنثمةكانواذا،العيشلقمةعلىللحصولحقألعملون

ينعمونالذينالأغنياءع!لنسحبلاهذافإن،فعلاكفارةلدفع

جباههملتصببهلالمكلنزونالمدينورج!!ورثوهاالتيبالملايين

الدهن؟كلثرةمنإلاصكأ

منعدأليأموكفأالئالثالإصحاحمنعشرالثامنالمسطرويقف

عشب،الخبزإلىإضافة،يأكلأنعللهفرضلأنه،الانسان

؟الأرضتعطلهالذيفما.الحيوانأتملرهذافيملاله،الحقل

أخرىأشيأءيأكلالإنسانأنلهوهفاثفقدذلكومع!وحسكأشوكا

لتدمرصواعقهلرسللافلماذأ،والخبزالعشبغلر؟كئيره

اليومية؟وجبأتهافياللحومتقدمالتيالمطاعم

امرأتهاسمادمودعا11:بالحكمالنطقبعدحدثالذيمأمعألنر

.02(،3)لكوين"حيكلأملأنها،حواء

دعاها!د؟اسمأصديقتهبإ!اءاللطيفالزوجهذالهحلمم

فيالئأنيالإصحاحمن23المسطرفيوأضحهوكمأوحسبامراة

التكوين.سفر

الأرضلةالجنةمنوحواءآثميطردلميهوهانالأنوسنرى

ثيابهماانراىولمابل،يدعونكما،الجريمةاكتشافهلحظة

لآدمصنعو"خياطأنفسهمنجعلخفيفةالتينورقمنالمصنوعه

عنوغي21(.،3)ئكوين"وألبسهمأجلدمنأكمصهوإمرته

لابريئهحيواناثقتلتطلبتالمذكورةالأردلةصناعةإن،القول

كانوإذأ.للحيوأناررقأتلأولكانيهوهأنيعنيوهذأ،لهاذنب

فيلحوماسلخد)مإلىسعو)لأنهمأجد)دنانلومفلماذا،كنلكالأمر

غذأئهم؟

يومأىفيالجنةمنوحواءآدمليطرديكنلميهوهانريبولا

المصنوعةالملإسمرلدينالوقتبعضيصأدفهمالملموالأياممن

،الشهيرة11الحياةشجرة11نفسهأاللحظةفيويلذكرالتلنورقمن

الإلهالربوثد11ثمارها.منيأكلاأنوالمراةالرجللفطنلماللي
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والان؟والشرالخلرعارفأ،مناكواحدصارفدالإنسانذاهو:

تكولن)"الأبدإلىويحياويأكلالحلاةشجرةمنويأخذيمدلعله

11المقد!سالتأريخ11تعليمكتبتللزمالذىالنصهوهذا.3،22(

حلأله.الصمث

لكنلمالتيالحيأةشجرةمنيأكلاأنجدينافا!لقد،إذأهكذا

يأكلاأنفكرةلمهماخطر!فلو!لمالبهلهينيا،عللهماحرمتئمارهأ

انتصأرعليهلحققأالجلديهالملابسلهمألخلطبهوهبينمامنها

.الصارمحكمةفيهماينفذأنبمقدورهكانولما،كلهاالأزمنة

الاله،يهوهإن.بأنتباهيقراعندمامسلكتأبالتوراةأنحقأ

،أخرىآلههوجودعنويتحدثلسأنهلزلماغالبأالذى،الواحد

،هذاإلىإضافة.حيالهالصمتالتزاملجببمأالئرثرةدائملهو

نفسههواتخذهالذيالقرارئتفلذعلى،القدرةالكليوهو،يعجز

منكافبقدريتمتعانجداناكانلموئخللوا.وحواءآدمبإ!أم

منالرغمعلىخالللنلأضبحنااذا،الروحوحيولةالفطنه

تنكرغدمانفسههنأكديكونأنلابدولكنه.فلكلهوهمعارضة

المناسب.الوففياللعينهالشجرة

مئقلبسيفماوله!بالكيرولحعدنجنهمنيهوهفاخرج11

3،2)تكولن11الحيأهشجرهلحراسة 2-4.)r

بالتشغلكأنتاللي،نفسهاالبغيضة11الحياةشجرة11قطعأإنها

وحواءألممنفينبغي،أخرشئأىمنأكئر11ألموهلم11الحجوز

فكرةأيولكن.الأمركلفومهمأ،كانتطريقهبأياليهاالوصول

يرىالذي،فيهوه؟الشجرههذهمثلخل!فكرههيوحشية

سيقعالأولجدناان،بالطبع،يعرفكان،شديدبوضوحالمسلقبل

الجنسليط!سيمتدالحكمفلكوأن،بألموتعليهويحكمالأئمفي

فيعالقأ"الحياةشجرة11تصبح،الح!هذهمت!وفي،كلهالبشرى

ولهيبالكلروبيموذلك؟يزرعهالملوالأفضلمنيكنألم.طريقة

ألمم؟الضأالمهراءهذاماعلن،جنهبوابةغدالمتقلبالس!ف

،الشجرهتلكصك!واحدةبكلمهيقضيأنالقدرةالكلييهوهيستطع
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ألضأ؟هذاإلىشدخنالفطنألم؟مغزىكلوجودهافقدالتي

بحراسةاهلميهوهانبما.الجنةعنب!طأمعأفلنسافروالان

بداليةدفاعيه)جراءاتاتخاذإلىللجأانوأضطرعدنجنهبوابات

،11الحلأةشجرة11طريقبلوغإلمىالراميةالإنسانمحاولا!ضد

وإذاما.مكانفيموجودتانالعجلبةوالشجرةالأرضيةالجنةوإذا

سيفأيحململاكأورأينا،والمفراتدجلهمنطقةفيجيدأبحثناما

بأعلىنناديأننسدطيععندئذمابوابا!أمامحأرشاويقفملتهبأ

.لهوهخلقهاالحيالجنة،هيإنها!وصلناثدها:صوت

لسفرالقدلمالميهودىفالنص؟المزعومالحارسهومنولكن

وقد211ثور11تعنيوهي)9(."كيروب11كلمةيسحخدمالمتكوين

عناليهودأخذلقد."يحرس11أي،11كاراب11كلمهمناشتق!

ثلرانأفصنعوابالدلنالملصلهواللقاللدالعاداتمنكئ!رأالبابلللن

فيوضعوهامعقدةوحيوانا!الهولأبألشبهمامنهاصنعواكبيرة

وكأنت،ثورووجهإنسانيوجهذاتالصورتلكوكانت.معابدهم

اللاهوتيونجاءثم.ثوروأطرأفبشريةوأرجلأجنحةلمها

حالئكةهيعندهموالكيروبيمأت،كيروبح"11وجعلوهاالمسححيون

وأجنحه،أطف!رؤوسسوىشئلهاولس!بل،لهأجسدلافتيه

يتوافقلاوقد.الكنسيهالزخارففيجدأكئيرةوهىصغدره

11المسذجالمؤمنينتصورمعالمجنةمدخليحرسالمذيالفارس

لهذهالمقديماليهوديبالممعنى11كيروب11لكونفقد،11للكلروبيمات

ماوهذأ.ثوروجهأحدهما،وجهينذوراسلهأي،الكلمة

كيروبيماكأنإذأأما،ويسربسهولةإللهالتعرفعلىيسامحنأ

الملتهببألسيفسيمسكفانه،دينولا،لمهجسدلا،مسيحيا

.تميزهالليالعالمههيهذهوستكونبأسنانه

بشرينصفهرأسلهالذىالحارسشكلإلىنميلشخصياأننا

.ثوررأس،حيوانيالآخرونصفه

لمإذاوحلى!المجنةعنبحئاننطلقأنإلاالآنلنالبعىولم

وثد،مملعةذاتهأبحدفالمرحله،الأصقاعتلكنصلأننسلطع
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الخأرطةعلىموكعهاونحدد،الجنهحولنشمكعأنلنايلسنى

.)87(.الجوهرىالنقضهذاتعانيتزاللاالتي،الجغرافية

ذريتهيهوهوهباركةالبارنوح2-

آخرانمشهدانالطوفانقصهإلىأضيفلقد11:ليوتاكسللقول

يكوننوحوابلداء."بابلبرج11و11نوحسكر11هما:ممتعان

خبائه،داخلوتعرىفسكرالخمرمنوشربكرماضسفالثحأ،

سامفاخذ،خأرجاأخويهواخبرابيهعورهكنعانأبوحامفأبصر

عورةوستراالوراءإلىومشيااكلفاهماعلىووضعاهالرداءويافث

2-23()9،0"أبيهماعورةيبصرافلم،الوراءإلىووجههماأبيهمأ

بأنعلما،طيبينبولدينلليقمحترماسلوكأولافثسامسلكإذن

لتأخرلمولذلك،ولمححأسلوكهكانفقد،حامأما،لفلاكانأبيهما

نزل!منرأسع!معالنرىتعالوالكن،عللهنزل!حتىاللعنة

غمر،ولدأمنوحالسيدةأنجبث،الحملاسليقظ.زمنفلما11:فعلا

صغرهومنذ.شمشونباسمدعاهوقدعظيمبفرحوالدهحياةمجيؤه

لدلهوأسداقتلالأيامأحدففبى؟خارقةبدنيةقوهشمشوننااظهر

ولما.كلهاالمنطقهفيالرعبزرعقدالضأريذلكوكانفقط،

فوقورفعهيهوهاختارهالذىالرجلهذاأصر،رجلاوغداشب

بالفشلباعتوقد.فلسطينيهمنالزواجعلىإسراليلبنىسائر

اقنأعهأحديستطعولم.عزمهعنلتلتلهبذلتالتىالجهودجملع

صمأنهبلد،الوثنياتمنالزواجلحرمبلتمنعموسىقوانينبأن

رألهأنفذثماسئثناءقا!هلكل:قانلاموقفةع!وأصرأذنيه

الفلسطلنلة.وتزوج

أحجيةشمشونألقى،ألامعدةاستمرتالتيالزفافمأدبةفي

اناللعبةفيالخاسرالطرفعلىوكان،زوجلهعأئلةفتيانعلى

زوجئهوكانث.ردأءوث!ينقميصاثائينالآخرالطرفيعطى

تعرفأنتمكنتوقدالمغرىالرهانأهلهأليرمحخسارتهفيراغبه

لمهم.نقلتهئمالأحجيةحلمنه
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ومضىفقام.الرهاندفععلىمرغمانفسهالعرس!وجدوهكذا

ونزعفقئلهمفلسطينلاث!ينمععراكافيهاوافئعلعسقلونإلى

جهداالأمريكلفهأندونوأمانهبشرفرهانهوأديملإسهمعنهم

زوجتهأما.منهومختارلملهمنذورالأمرنهالةفيفهو،خاصا

منتقودهلزواجهاالأولىالأيأممنذأصبحتكدكانتأنهاتبينالتي

لمأدبهالسابعاليومكادفما،مذهلهلمفاجأةلعرض!فقد،أنفه

المحربأخر،شابإلىزوجهاقدوالدهأكانحىينقضيالعرس

تجول،المرهانخسرأنوبعد.1()4.قلبهإلىمنوحابنأصدقاء

أنيرلدجدىومعهزوجلهإلىعادثمأيامعدةالناحيةفيشمشون

فمنعهخبانهابأبغدحماهقابلولكنه.لهااسلرضاءهديةيقلامه

صاحبك،منفزوجتهابغضتهاانكظنف11:كانلاإليهاالدخولمن

برئأنا:ل!شمشونفق!.منهااحسنالصغرىأخلهاهذهولكن

بدأذلكبعد.،)15شرابهمأنزلتإذأالأنالفلسطينيينمن

اندقامه!صهوهاكم،كلهالفلسطينيالشعبمنانئقامهيهوهمنذور

:الأول

مشاعلواخذ11(!مانهثلاثبالضبط)ثعلبئ!مانةاصطاد

واوقد،مشعلاذنبينكلبينوجعل،ذنبإلىذنباالئعالبفجعل

والزرعالأكداسفأحرف،الفلسطينيينزرعفيوأرسلهاالمشاعل

الفلسطلنيين،غيظأثأرثالفعلههذه.(4-ه،15)الزيتونحتى

حيينوهماوابنتهشصنمونحمااحرقوا،الحقلقيسببهعرفواولمما

هذأمنشيئاأنبيد.شمشونجمظمنسيهدىذلكبانمنهماعئقادا

المفلسطينيينضدموجهحماهمنانتقامهأنلهمأعلنفقد،يحثثلم

.ل!وهبدأالانتقأمذلكوانكلهم

أينلقوللاالتوراةولكن،)8("فخذعلىسلأكاوضربهم!ا

أمبمفرده11ضربهم11وهل،الأمرذلكوقعالظروفأيوفىومتى

أئتاءوفى،يهوديدمحماملاقامة،سدقأنهمضربتيهودبمساعدة

هنكإلىفجاءه.عيطمصخرةكهففيلقبمشمشونكانذلك

علىجربانهأتهموهثم،تقريعأوأشبعوهيهوذاكبيلهمنآلافثالثة
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اليهود،وحاصرواالفلسطينيوناجتمعفبسببه،جديدهمصانباليهود

لهم:فق!.قتالهمعلىلمهمطأقهلاالذي

وسلمونيجلداأولكوني؟انألطلبوننيكانواإذاقلقونانتمولمأذا

غكم!فلرلدوناعدالناإلى

الشأبشدلمواغدماكثيراالفلسطلنيونففرح.حصلماوهذا

قلودهقطعحلىبهيمسكونكادوامأولكنهم.مضاجعهمأقضالذي

فلسطينيالفبهوقللالطريقجانبعلىمرمىحمأرفكوالتقط

،هذاالجسمانيلمرينهشمشونأنهىأنوبعد.بهلحلطونكانوا

ثمهولس!البرلةفيكلهوفعالمشهدولمكن.والنعببألعطشأحس

قد:وقالالمربإليفصرحجدا!شانهئم12:مقربةعلىبئر

واقع!شاأهلكوالان،العظيمالخ!هذاجمدكبلديجعلت

فشربميأهمنهفخرجثالفكمورماللهفشق.القلفايديفي

(1ا-51،89)"وعاشروحهإليهورجعت

قضاهكببركرسيإليشمشونالبطولاتهذهقادت،واخيرا

لمشمشونأنذكرهالجديرومن.عامأعشرينفشغله،إسراليل

المنصبلشغلكانعنثماالأخلاقيةبالمعاييرصارماتقيدأيظهر

،الدعارةبلوتفيدالمأضلفأهذالهوهمننوركانففد،المذكور

وفى.جمدمهممنمرأىعلىبل،سراالسلوكذلكيتبعلمموهو

إلىدائماكأنيهوهأنلولابمأساةينتهيكادأمرلهولمحعالأياماحد

فيالعارلاثالنساءأجسادفوقيتقلبوهوحىيفارقهلاجانبه

وقدبالفلسطينياتمغرماشمشوناسلمرفقد.والفسقالدعأرةبيوت

تابعةمحصنهفلسطينيةملالنهوهى،غزةإلىبهنضامهكاده

فقيل،عليهافدخلبغياامرأةهناكصالف11و،إسرائيللا!اء

غدالليلكللهوكمنوابهطواLiهنأشمشونإنضةصلأهل

فركد،نقتلهالفجرضوءعند:وكألواكلهالل!لوسكتواالمد!نهباب

بابمصراعيفأخذاللللنصفعندوقامالليلنصفإلىشمشون

وصعدمنكبيهعلىوحملهومغ!هالمبابوقلع،بعضادتيهالمدلنة

.(ا-163/)"حبرونفالةالذىالجبلرأسإلمىبنلك
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بغرأميهوهحبيبولمحع،غيهعنبرجوعهرجاءلاداعروكأي

أعداؤهعرفولما،دليلهتدعىسوريىوادىمنأخرىفلسطلنيه

مبلغاعليهأإللها!وعرضواجاعوا،الفأئتةالمحسناءبئلكبغرامه

فييكونأنشرلطة،إلحهمشمشونشغللمهالقاءالم!منكبيرا

إلىومض!،عرضهمعلىالمرأةفوأفقت.ضعفاحالالهاشد

وتكرارامراراعئملقهاسألتفقدأبلهعلىيخفىلابوضوحخكاللها

شمئطيعأحمقكأخرالفخفىاللهودىفوقع.قولهسرلهايكشفأن

.وجودهتتخيلأن

توثقوبماذاالعظ!مةقوتكبملذاأخبرني:لشمشوندليلهقال!

لجفلممطريهأولاربسبعةأولدونيإذا:شمشونلهافق!؟لتقهر

أفطابإللهافلا!فع.الناسمنكواحدوأصدرأضعففإني،بعد

والكمينبهافشدته،بعدئجفلمطريةأوتارسبعةالفلسطينيين

ياالفلسطينيوندهمكقد:لمحالتثم.المخدعفيغدهارابض

ولمم.بالنأرشيطإذأالمشاقهخ!طلقطعكمأالأولارفقطع،شمشون

فأخبرفي،وكذبلليخدعلثيقد:دليلهلهفقالت.قوتهبمألعلم

لستعمللمجليدةبحبدأولكونيإن:لهافق!؟توثقبمأذا،الان

حبالأدليلهفأخذت،الناسمنكواحدواصيرأضعففإني،قط

،شمشونباالفلسطينيوندهمكثد:لهولمحالت،بهاوشدلهجديده

يقطعكمأذرأعيهعنالحب!فقطعالمخدعفيرابضوالكملن

أخبر؟وتكذبنىتخدعنيمئىإلمى:لشمشوندلدلهفقالث.الخيط

السدىمنرأسيخصلسبعأضفر!إذا11:لهأفق!؟توث!بماذا

،شمشونلاالفلسطلنيوندهمككد:لمهوفالثبالمولدفمكثتها،

لقولكيف:لهفقالت،والسدىالنسيجولدودلعنومهمنفاست!قظ

ولم،تخدصكيوأنتمراتئلاثهذه؟معيلس!وقلبك،أحبكإني

لومكلبك!هألضالقهكانتولمأ؟العظبمةقول!بماذاتخبرني

يعللم:لهاوقلىكلبهفيماكلفأطلعهاالموتإلىنفسهضلأ!

راسيحلقفإن،أميبطنمنللهناسكلأني،موسىرأسي

أنهلليلهوأحسلاالناسمنكواحدوصر!وضفقوتيفارقللي
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وقألت:الفلسطينيينأكطابود!فأرسل!،قلبهفيمابكلكاشفها

إليهافصعدوا،قلبهفيمأبكلكأشفنيكدفإنهالممرةهذهاصعدوأ

سبعفحلقرجلاودعتركبتيهاعلىفأضجعده،بأيدلهموالمفضه

دهمكقد:وكالت،دوتهففارقله،تعلنهوطفقترأسهخصلى

كن!كماأخرج:و!النومهمنفاستيقظشمشونيأالفلسطدنيون

عليهفقبض.فارقهقدالربأنيعلملاوهو،مرةكلأصنع

منبسلسلحدنوشدوهغزهإلىونزلواعينيهوقلعوأالفلسطلنيون

6-12(.،)16"السجنفييطحنوكأن،نحاس

منوسخفأغباءأكئرهراءتاليفجدأالمحمعبمنإنه،بألطبع

فلهاوليس،بالغباءتنضجالقصههذهكلماتمنكلمةفكلاللغوهذا

الأطف!.حتىلسليما

إن:بولبنغبروكاللوردق!القصةهذهعلبىلعليقهمعرضوفي

منالظنأغلبعليجاءقدشمشونقصةفيظهرالذيالحمارفك

اخرقأنتح!مناكثرليسفهذأ،نفسه11المقدس11المؤلففم

لقدلمكصةأيضأومثلها.هروولأسطورةالولثيةللروايهممسوخ

يفتاحثصهصاحبألهمتاللىالقصةوهي،قرباناايفجينيا

اللاهئيونأنوالحقيقة.ليهوهفريسةابنتهقدمالذىالجلعادي

التوراةاقتبستالتيهيالاغريقيةالمثيولوجياأنعلييوكدون

محترفونمنافقونيلعهدهالذيالبالغاللجريحهذاأنبيد،وحرفلها

بعضهأ.إلبىانفسهماللاهولدهـنأشاردقيقهتواريختحبطه

كئبهومد،القضاةسفركالبهوصموئيلإنمئلايفولونفهم

الاغريقعندظهرتهرلمحلاسطورةولكن،شاولالملكعهدفي

انتخابقبلوقعتالأخيرةوهذه،طويلبزمنطروادةحربقبل

أن،هذاإلىزد.عاممانتيمنبأكثرالاسرانيليينعلبىملكاشاول

بهتئصفلاماوهو،وفطنةوأحكامبدقةصيغتالوثنيةالأسطورة

نهالةمنبكثدرعبدنهألمحلهرقلفنهاله.اللهوديةالأسطورة

إلىهرقلأمفاليفتنهأسرتالاغريقيةالأسطورةففي.شمشون

حبيبله،قربفأقامال!رح!وحبهالقتاليةبطولاتهمعهانسيدرجة
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فلهكأنتالذيالوق!وفي،"جداكبيراعليهتأثيرهااصبحالتي

هذاكانالرهيبةبعصاهمشملحةالبطلبئدابلئبخترليلداملكة

حداكةيتعلمانو!حاولثيابهامرتديأالحسناءهذهقدميعندالأخير

مؤخرةعلىعشيقتهصفعاتويتلقىالحياكهإبرهفيكسرالصوف

أنيمكنالذيلمللأثدرنموذجياتعبيرأيمللالمصنمهدهذالكن.رأسه

عظيما،كانوانحتىالعاشىالرجلعليالحبببهالمرأهلحوزه

.المعقولأوالممكنحدودهنايئعدىلاوالمجاز

هذاباننقرأنفعلينا،محئهوكرهيبتهنسىقدهروركانوإذا

فهاهنا،العاشقينبينالغراميةالعلاثكسيادةظلفيحدثكله

مملكتها،موقعامفألىونسلت،الآخرملابسفبىكليلجولان

قصرهأ.عنبعلدالللتهمأقضياحيثالكهوفأحدإلىهرقلفقادت

المقرباتإحدىغرامفيووهعامفالىهردلخانالأيامأحدوفى

.الأسطوريالبطلهذابهاكاماخرىمغامراتذلكللث،منها

ئتتهي،لنأنهابداالتيزوجهاخياناتمنديانلراايست،وأخلرا

لهابطدلنقادراطيلساناالمحاهمعتبرهالقنطور،رداءإللهفأرسلت

لستطعلمهرقلولكن،الزوجلهواجباتهلؤدىويجعلهالعاوزوجها

يحملهاأنيسلطعلممولما،العباءةلهسببتهاالتيالآلاميتحملأن

عظلمةنارأفاضرم،الرهلبهلالامهحدألدضعيثلحرانثرر

فيها.بنفسهورمى

مسخلقللدهيودلمدلهشمشون!صهأن،فلهرلبلاالذى،إذا

كانبأنهالاعلقادنجلزنحن،ذلكومع.وامفالىهرقللأسطورة

تلكمنافضلصورةفىبطلحهيقدمان11المقدسالروح11باسئطاعه

بدليله،يثقيكنلمشمشونأنالواضجفمن،فيهارأيناهماالتي

وقد.لقوتهالحقلقيالممصدربصددثلاثمراتعلد!اكذبوقد

حقيقيصدامإلىلقودهأنيمكنبدليلهلكتهانمرةكلفيلمهاتضح

يملكه،ماالفنوهو،قولهسربحقلقةلهأباحذلكومع،أعدائهمع

القاضيهذالكنلمإذاهذا،واللغوالهراءيكمنبالذاتوهنا

شمشوناستطأعكيفبعدنشماعللمونحن،الحمقىآخرليهودي
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وبدا؟قولهفأرقتهأنبعدالسجنفيالتقللةالرحىأحجاريديرأن

شمشونلبقىأنأي،ذلكمنالضدعلىلكونانيجبالأمرأن

العملكذلك،مانسال!ةأعماللأديةعلىيرغمثم،كانكماقولأ

زاد!كلما،اعمقالغأبةفيتوغلتكلمأولكن.هرقلأداهالذى

منمزلدألكتكشفالقصةهذهقراءةتابعلاوكلما.الشجركثافة

كوةمصدرالفلسطينيونعرففقد.لهامبررلاالليالحماقالا

والحلطهالحذرحدودأبسطفان،الح!هذهوفى،مثلاشمشون

منشيثاأنبيد،لآخروقتمنضفاثرهثصمنهمللطلبكأنت

قلق.أيينلابهماندنأخرىفرصةأصكطوهبل،يحدثلمهذا

الإلةشرفع!كبراحفلاالفلسطينيونأقامماوسرعان

فيهاجدمعالذىالقصرإلمىالسجنمنبشمشونوجاعوا.داجون

العمولينبينوضعوهثم،والمنساءالرج!منمحتفلآلافئ!ه

.)إ(عللهمالسئتدالبناءكاناللذلن

عللهماالقانمالوسطفياللذينالعمودبنعلىشمشونكبضئم11

وقلى،بشمالهوالآخربلمينهأحدهماأخذاعليهماواتكأ،البيت

الب!فسقط،بشدهوانحنى،الفلسطبنيينمعنفسيللمت:شمشون

المولىفكأن.البيثفيالذيالشعبجمعوعلىالأقطابعلى

(492-.3)")6حلاتهفيقلالهمالذينمناكئر،مولهفيقتلهمالذى

إلىميالايكونأنالمرءعلىلنبغبىلاانه،القولسغنى

هذامو!منشاصيهاكئركأنهرفلمورربانيعترفحلىالوئتية

هزللاشمشونلنافتظهرالبطللنحياهمقارنةأما.الأحمقاليهودي

إذاالمومنقلببطولاتهترضىوكيف.فلهروحلاقاحلاسخيفا

شمشونيهاجملم،التوراةفحسب؟الدينيهالوجهةمنإليهانظرنا

أ!اءضدقلبهاجتاحتوطنيةثورةلانحقولهمولحرقالفلسطينيين

رماانذىاللوراتيللإلهلدننفمذلكيفعلولم،ومسلعبليهمقومه

ذاليةنزوهليرضىفعلهمافعلبل،قلاملهتحتالفلسطينيداجون

أهلنفقد،حيالهايامأمتعبينهمعاشواالذلنمنالانلقامإلىدفعته

،أيامسثهسوىلهزوجهلبقلمبهااغرمالتيالفلسطينيةلأن
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الابلهالمغوارذلككانلقد.اصدكائهلاقربزوجهبعدهاوأ!لت

لمهصلهلاأمروهو،الفلسطلنيينعلىحقدهسمومنأفثاضكليلهيطفئ

كانشمشونأنيبثوفلكع!!وه.القوميبالاضطهادبالشعور

الفلسطينياتبينالنساءعنيبحثكانولنلك،إسراليلبنأتيح!قر

تفكيرهددرإلافدهيفكرلافشمشون؟هنامنيهوهأينولكق.فقط

الماضي.العامبثلج

بأننعترفلاكناوإذأ،وطنيإغرلقيبطلفهو،هرقلاما

بطولاتهقصصأنبألحسبانناخذأنعلينافيجب،حقيقيةبطولاته

هرقلفبطولات.الممشاعرواصدو،الأحأسيسأنبلمنتتبعكانت

لنصرهدولههرقلاستخدملقد:البدنيةللقوةفظتجلمجردليست

شبابهايامففي.خاطربطيبنلكلفعلوكان،دانماالضعفأء

امرأةصورةمنهمأكلاتخذتوقد،والرذيلةالفضيلةهرقلصادف

بألفجمنيهفيبركتإحداهمأ؟اختارفمن،بإلحاحدعتهفالته

نظرهفلفتت.واخضاعهرجلأيجنبعلىمنهاكلكالرإغراء

إلىالأخرىدغهبينما.الورودفطنبلتواسعسهلطريقإلى

لمالتي،العأقلةالذهنيةالمحاكمأ!فأخلاروخطرضيىوسطريق

هواخئارهالذىالطرلقأنأدركفقدسنهوصغرلتتأسبتكن

،بالورودالمزروعالواسعالطريقأما،الحقيقيهالسعادهطري!

وجدانيه.داخليةبالآمفينئهي

فلن،صراخأحناجرهمالمبطاركةوجوقهبابارومافليتلفإذأ

يكونولن،الشلطانعملمنالموثنلةبأنمئتورأيإكناعفيلفلحوا

جدأساميةبأخلاقيهمفعمةالولثيةالمجازلةانحق!قةنفيبمقدورهم

ولا،والوحوشالطغأةمحاربةفيكلهأحلاتههرقلأمضىلمقد.

وأبادالبشرجلادىضروبمختلففقاتلللبشرخيرهوماإلايفعل

.اللوراةبطلمقتلتملرالمقارنةهذهإن.واللصوصالقلالةأغي

للبلاهةعبدايكونانيجبهركلعلىشمشونالمرءيفضلفلكي

.)08(اللينية.

31الإصحاحمن24الفقرهمنالقديمالعهدفيالقصةلسئغرق
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إلى404صالقضاءسفرمنأ6الإصحاحمن31الفقرةإلى

البطلشصنمونيبدو11:فريزرجيمسالمؤرخيقول.9.4ص

ذكرولمحد.الكبارإسرائيلقضاةبينغريبةشخص!ةذاالمارد

بنىفيالقضاةقأضىمنصبيشغلكأنشمشونأنالمقدسالكتاب

أحكامةمنشيلالذكرلمولمكنه.عاماعشرينطيلةاسرائيل

أنلمناكانوإذا.المقضائيةلمشخصيتهوفقاأصدرهاالمئيالمقضأئيه

فإنهأفعالهطبدهةخلالمنشمشونأحكامفحوىعلىحكمانصدر

لاريخفيمفخرةلعدالرجلهذاكانإذافدمانل!نمككأنلنالحق

أحداثفيتتملرمااكئركانتموهبتهانذلك.الإسرائلليالقضاء

وفىالناسيختزنهاالتيالذرةمونإحراقوفىوالعريكالشغب

فييبدوكأنشمشونأنأي،الدعارةبيوتعلىالملرددكثرة

المقاضيشخصيةفييبلوكأنممأاكثرالمفاجرالمطليقشخصلة

المصارم.المكفءو

القانونيه،الاحكاممنجافهقالمهالاننعالجلنفنحننمومن

الحبفبىالالثقةغلرالمسليةمغامرالهحكالا!سنعالجوانما

الحكأيات!بلنااذاأنناذلك.القرصنةفيبألاحرياو،والمحرب

شك،بدونبهأملئزمونونحن،الفاجرالطائشهذاعندونثالي

السلبعليتقومبغارا!وأنمانظاميةبحربلقملممانهنجدفإننا

بدافعوانما،س!أسيدهاءأووطنىبدافعهذايفعلولمم،والنبج

لمهأسأعواالمذينهؤلاءمنالاننفاماليلهثفصرفشخصيحقد

مغامرثصةهينهايئهاحتىبدايتهامنفقصته.وولدهماولزوجته

سوىبشىيكلرثلاجأمحهعاطفيةلؤراتلحركهمخادعأناني

هذهنذالةحدهمنيخففولم.الوقتيةالجنسيهنزواتهارضاء

والبسالةللعادهالخأرفةالقوهتلكسوىالمألوفوابتذالهأالشخصية

نوعاليالقصةكلههذارفعوكد.المفاكهةمنمقد!ونمطالمطأئشة

المكوميديالايطاليالشاصكتبةالذىالنوعمنالمهزليهالمملحمةمن

.(أريسلو)

هذهمعارك!صةعليالجدهاضفتقدالعناصرهذهكانتواذا
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المشخصيةهذهمنبالمنفوراحساسنامنتقلللمفانهاالشخصيه

جنباليجنبوضعناهأاذاوبخاصة،الملغطرسةالمحتالةالغريبة

التاريخمعرضفيصوزوأالذينوالابطكالقدلسيينشخصياتمع

الاسرائيلي.

شمشونشخصلةتصويرفيالمبألمغةأنفيالمحقيقةتمئل!وربما

الحقيقةاليترجعمماأكثرالمقصةمصورلمساتألىلرجع

رويتالئيالمسليةالعجيبةالحوادثانالمحتملمناذ.اللاريخيه

غيرفي)نسابقدالسمعةالسيحهالشخصيةهذهحياةتأريخعن

منوهو،الشفاهيالترأثتيارمعشعبيةحكايا!بوصفهاضابط

والنهب،المسلبعليلعيشونكانواالذينالعبريينالرج!نوع

بهالقومكانالتيالنزواتمنكثيرفياسرائ!لبطلبوصفهاشئهر

وقوتهالحادمزأجهبفضل،الغنيةفلسطينسهولاليالحدودعبر

نشكلجعلنامقنعسببهنكليسلانهذلك،القوىوجسمهالخارقة

المهلهلالدكولنهذاعل!هلرلكزالواقعمنصلباسأسوجودفي

81(.)"شمشوناسطورةعنهتشفالذىالخلالي

الكاهأعاهرة3-

رفعفيشمأهمفلماالتيالحكاياثمنبواحدةالقضاةكتابينلهي

فيتختلفلاوهي،يهوهالالهاختارةالذىالشعبسمعةمستوى

لأحدكأنفقد.الاخرىالئوراليةالقصصمنغيرهاعنهذا

التيجبعمدينةفبىتودفاماءطريقفيكاناوبينماعشيقهأطوين

الانتعألوااذا.مضيأفماعجوزبيتفيفنزلابنلامينبنويقطنها

الحكاية:لهذه11المقدس11النصلنقرأ

احأطواكدبليع!بنوقومالمدينةرجالاذاانسهمطابفلما11

اخرج:البتربللشيخوقالواالبابيقرعونوطفقوابالبيت

البيتصاحبالرجلاللهمفخرج،لنعرفهبيتكداخلالذىالمرجل

بيتي،الرجلهذادخلبعدماشرأتفعلوالااخولييالا:لهموق!

أليكماخرجهمأوسريتهالعذرأءابنتيهذه،الفاحشههذهلاتفعلوا
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الرجلبهذاتصنعواولاعيونكمفييحسنمابهمأواصنعوافأفلوهمأ

سرلدهالرجلفأخذلهلسمعواانالقومفأبي.الفاحشالامرهذا

الغداةاليكلهالمليلبهاوتعللوأفعرفوهاخارجاالميهموأخرجها

عندوسقطتالمصباحاقبلىغدالممراةفجات،المفجرغدوتركوها

مولاهافقامالنهاراليهناكوكانتمولاهاكانحيثالببباب

سريتهبألمرأةفاذاسبللهفيليذهبوخرجالبيتبأبوفلجبالغداة

بناهومي:لهافق!اللعبةعليويداهاالبيتبأبعليمطروحه

مكانهاليوانطلىالرجلوثامحمارهعليفحملهاتجبهفلمننطلق

عئمرالثتي!امهامعفقطعهاسرلتهوأخذسكيناوئتاولبيتهوأتي

1،22-92(.")9اسرائيللخومجميعفيوزرعهاقطعة

نسخةانهالمشهدهذاسكليتعليقهمعرضفيبولمينغبروكيقول

المم!يناغصابأرادواغدماالسدوميينمشهدصالاصلطبق

مشاركتهالمتأنقالاغرلقيللشبابنغفرأننستطيعإننا:يقولئم

احأسيسفيهفشمئيقظمتعطراإليهايذهبالليالتهللثحفلا!فبى

اهأليعنقولهنسئطيعالذىماولكن.البشردةالنفسمنهائتفر

والان؟السعاروقتالكالبمنلالثثمم!زازاثأرةاكثروهمجبعة

المذىالمكئابغيرفينصالفانلمكنناهل:ن!ساعلانلمناحق

لمهذاوقعالمذىمنكراههاشدصورة11القدسروح11اليينسب

الكهنوتيةلحيلهعط!قدالطرلىخبهارلكونانلرجحالذىالالوى

كلهم؟جبعهمددنةرجلىشهوةائارذلمكومعقذارهوزادهأ

نقعلاكلهاالقلايمالتارلخكصصفي11:قأللابولينغبروكوسأبع

اليجاءااللذانفالم!أن،العفنهذامنقباحةاكئرهوماعلي

هيكماايضافأئتلنكانأوربمأبلمقلسيننضرينشابينكأناسلوم

اهلاماسلوماهلشهوةاثأرةشأنهمنامروهوكلهمالملاطكةح!

11.العهرمنالاسفلالثركبلغوافقدجبعة

وارسالهاقطعةسكشرهالتتياليالصتةالمبرأهجسدلقطيعأما

ايضا،النفورتئيرسأبقةيملرفهوعشرةالالتتياسرانبلكبأللالي

شمليملجبكانمنوالي؟عشرةاشاارس!يتطلبفلككانفقد
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زعماءبغدرتعلشكان!القبأنلأنطألمما،عشرةالاثئتيالقطع

.؟الفلسطلندنغدجميداكلهماسرال!لبنويكنألم؟بهممعلرف

فيالرباليجماعةواجتمعتكلهماسرائيلبنوفخرج11

ووقفجلعادوارضسبعبئراليدجانمنواحدكرجلالمصفاة

اربعالملهشعبمجتمعفياسرانيلاسباطوكلالشعبجمعوجوه

أ-2(.2،)0"سلفمخترطراجلالفمالة

موتبعدلقعكلههذاأنيذكريزاللاالكريمدارئيأنلارلب

فكيف،لملفلسطينيلنعبيدااليهودكانعندماأيمباشرةشمشون

ذلكيجمعواأنلعبحدهمالسادةسمحوكيف؟إذاالقبائلاجتمعت

أنبيدكلههذاعنشيئاالتوراةنقول؟لا.المسلحينمنالكبيرالعدد

الذيالمشعبفلهأكانالمتيالمزريةالحالنسيت!االمقدسةالمحمامه11

إلىالشكوىرفعيجبكانأنههذاإلىاضف،يهوهاختاره

تلكمقدرفىضداسزمالأجراءليتخذواالبلادأصحأبالفلسطلنيين

فقط.الحكامحقمنفلككانفقد،الشناعه

إمرةئحتيكونأنيجبمسلح5.70426بانالدوراةنفليدنم

دز.تقددراقلفيمسلجآلمفثمانمانهعنمقاتللهعددلقللاجيش

بانيؤكد(91،أ"1)ألاولالملوككتالاأن،هذأألى

منخوفا،واحداحدادااللهودغديكونبأنلسمحوالمالفلسط!نلين

الىلتوجهوناليهصكانفقد،والرماحالمسيوفيصنعواان

العمل.ادواىللشحذواالفلسطلنللن

ىأفى؟النصينهذينفىالكذبمنالصدقالن،الانوالسؤال

منتعبلرااكثر11القدسالروح11كانالمسطورهذهمنسطر

به؟المؤمنينغباءمنسخريته

الجماعىالاغتصاباعقابفىوقعتمجزرةاىسنرى،والان

روىمقاتلالفالاربعمائةاجتماعففى،الرسميةاللاوىلقحبة

العجوزفلكلدىكانجبارصوت)ى!الهىلا.لهوقعماالكاهن

..؟!مستمعالفاربعمائةقصتهيسمعاناستطاعالذى

لناساقتفقد،اللاوىثالهمالملوقعمجالاالتورأةلمناتتركولم
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كادالمئىالقبيحةالمجبعييننزوهالىأشارانبعدفهو.كاملهخطبته

المهثورعأهرتهلمشرفبالمئارطالب،ضحدتهانفسههويقعان

نأالمىهنأالاشارةوتجدر."ماتتحتىسريلىاذلموألقد11:فقال

فىأما،الاخكصاببفعلكلهمجبعهمدينةرج!الهمتالمروأية

هذاجميعمن11ان:11المحمامة11قالتفقد،المفجوعاللاوىحديث

المحجريرمونالنالناولئك،الالدىعسررجلمائةسبع،الشعب

.(02،16)"لخطؤونفلاالشعرةعلىبالمقلاع

مللنةرج!بهاكاماللى،الا!ئصابعمليهاسلمر!لقد،اذا

هوالجريمةارتكبواالذيناناعدبرناواذا.كاملهلدلة،جبعه

اكثرفلسطلنفىيسلمرلاالليلانبالحسبأنوأخذنا،فقطالسبعمأئة

الشبقيينالرج!هؤلاءبانعندئذنقرانفعلينا،ساعاتعشرمن

مذهله!بسرعهاللاعسهتلكفرجفىفجلاتهمدذائفيفرغونكانوا

مقاومه،اىابداءشملطعلمالمرأهان،بالطبعالقولعنوغنى

ذلكومع.احساسكلفاصددههامدةكتلهألىتحولتماوسرعان

فىرجلاسبعينالكاهنذلكعشيقةلتحملانهوالامرفىفالمذهل

الىلدعومأوهذاإ!الواحدللرجلدقيقةمناقلاى،المساعة

بحدت،الاخكصابعمليةبدءمنذالامرنظمواالرجلىبانالا!كفاد

لستطبعفهل.ثأنيةكلفيهاستغلتمعيننظاموفقالامورسارت

الفريدهالممذهلة11العجاب11كلاب،هذابعدالمتوراهفىلرىألااحد

..؟!نوعهامن

رجالوخرج،جبعهعلىونزلوابكرةاسرائللبنوفنهض

جبعهعندللحرباسراليلبنوواصطف،بنيامينلمحأربةاسرائيل

الميومذلكفىاسرائيلمنفاسقطوا،جبعهمنبنلامينبنوفخرج

.(2اأ-02،9)رجلالفوعشريناثنين

قأمتالتىبندإمينبنوجانبالىيهوهوكوفمننعجبلااننا

لساندانه،دائمادأبهفهذأ،والفسقالعهررج!عنتدأفع

،........شابهومأوالقوادينهـاللصوصوالمغتصبينالمجرمين

بنىمنفاسقطواالنانىأليومفىجبعةمنبنيامينعللهمفخرج11

http://kotob.has.it



)25("سيفمخترطوكلهمرجلالفعئرثمانيةالضااسرانيل

00004قئ!يوميفىبلغتقدالاسرالليينخساثرتكونوبهذا

الكرلم،كأرئىتتعجللاولكن.الحقسبيلفىيقاللونممنرجل

نهايةفىسيندصروناسراليلفبنو،المعبثهذانهايهمعناوانتظر

ماولمكن،لحالهمالالملعلصرهاالئىكلوبنايرلجمأوهذا،الممطاف

النينالد!ودالقئلىمنالكبيرالعددفلكهونفوسنافىالشجنيثير

إ!إأخوتهمبسلوفسقطوا

فىحسنابلاءابلتلانهاتثتصرلممالاسرائيللةالقبائلانبيد

صلاةرفعهارونبنالمعازربنفنحاسلانبل،الحقعنالدفاع

فنحاسلكونانأيعقل.ألامرهذابصددالإلهالربالىحاره

ومع!هوانهسيدىنعم؟الححاهقيدعلىصاحبنايزلألم؟!بعينه

المزمنهذاخلال،بعيد)وقربمناليهالتوراةتشرلمذلك

.!كلهالطويل

كلمنمنتخبونرجلالافعئمرةجبعهقبالةمنوأقبل11

مسهم.قدالبلاءانبنيامينبنويعلمولم،القت!فأشلد،اسرائيل

بنيامينمناسرائيلبنووأهلك،اسرائيلامامبنيأمينالربفهزم

فأيقنسدفمخدرطوكلهم،ومائهالفاوعشردنخمسةالدومف!لكفى

اعتملاوألانهمبنياميناسرائيلينرجلىوأخرج،بالهزيمهبناملنبنو

ri")جبععلىأقأموأالمذىالمكمين - ri.)

واحاطأسرائيلجيوشفلبعتهمالمصحراءبالجاهالادبارولواعندلذ

دعة،علىوداسوهم11دعهحتىوطاردوهم11بنلالمجنببنى11اللهود

ثمانية11بنلاملنبنو11وفقد11المشمسمشر!جههمنجبعهمقأبلالى

الىالفاروناتجهنم(42-4)الحصارذلكفىرجلالفعشر

أخرىالافخمسةمنهمألاسرأئيليونأبادوهنكالرمونصخرة

لبنيأميناسرانيلمطاردةواسلمرتالطريىفىالركوهمقدكأنو

فىبنيأم!نمنينجولم)45(اخرىالفامنهم!تلوا.جدعومحئى

الرمونصخرةفىتحصنوارجلمأئهستسوىالحربتلك

سأحةمنعالوافقدالاسرائيليونامأ،اشهراربعههنكواقاموا
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والحيواناتالبشرمناللهالجأمنكلوفتلواجبعهالىالمعركة

يلفتمأانغير،كلهاودراهمبنيامدنمدنفىالمنارواضرموا

11القدسالروح11ذهنيعانىالذىالتشوشهوالروايةهذهفىالمنظر

دفاعاابادهأالتىالبشرلهالارواحكثرةفلكسببلكونوقد،منه

المقالالينمحدبأنلتوهافالنافقد،الرسملهالكاهنعاهرهشرفص

،الاشداءجبعهمقاتلوافلهمبمن،مقالر75026.بنيامينغد

الحربللكفىخسربنيأمينانتبلنبسيطهحسابيهعمليةولكن

باحدالاالللاقضلهذالفسلرانجدلاونحن.مقالاليهمنالفا.،ء..

القتالميةالعمل!اتالتاءفىانجبوابنيأمينبنوبكوناناما:امرلن

وا،حقامثيرة!عجيبة11امأمعندثذونكون،مقالليهممحدفضاعفوا

هذاللقنككغلماالحسابىالجمعكوا!نسى11القلسالمروح11ان

اثارةاكئرامرا11العجيبة11منلجعلمأوهذا،العجيبالاخللاى

للعجب!

فنحالس،ظهورفهوالحكايةهذهفىالاخرالمطرلفالامراما

يكنلمسكدماالحدثمسرحسطىالشهيرالرجلهذاظهرفقدف!ها

لمحدكماونحن.لهوهلدنفىيكونانيجبلانه،ينثظرهاحد

جانبالىاو،هارونجدهجانبالىبعلدزمنمنذثفنبأنهاغقدنا

وذهب!لحصللمهذامنشيناولكن،لقثيراقلفىاليعازروالده

2فالسطر.جمئاعليهحزننا Aالقضاةكئابفى02الاصحاحمن،

فنحاس11صفلهيجرىفالحلايث،الملبسأولملشكمجالالناشركلمم

اسميحملطاخرشخصاىعنولميس،11هأرونبناللعازربن

خاابنفنحأسإنه؟كلههذهفىالمعضلةألنولكن،فنحاس

ايدلكم:اصابععلىمعىمحوااذا.هناالامروانتهى،موسى

فىانهآخرمكأنفىقرأنأالذىفنحاسنفسههوالرجلفهذا

المدلانيةالمحسناءيضاجعوهوزمرىاللهودىكتلموسىحياة

الئىالمأئرةللالكرسميأوصفاا!انا!العددسفروكأن.كزبى

موآبفىالحثفلكوهعولقد1(4،71،ء2محد)فنحاساجدرحها

بزمنالاردنجموروقبلالميعاد"ارض11لعقوببنويدخلانهـبل
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مقللمنذالنهرفىجرىثدكانالمياهمنكئحرااناى.طويل

المجزرةاننتذكرانالمفيدومن.بنيامينبنىمذبحةحلىزمرى

.لقضأهكتابخأتمةوهى،شمشونوفاةبعدوقعص

يشوعللجنرالسوىيسمحلميهوهانمعىتن!كرونانكمريبلا

جميععلىالمنعمةهذهوحرم،الكنعانيينارضبدخولكالبوالسيد

المعشرين،سنفىمصرمنخرجواالنينمنالاخرلناليهود

حسبناوإذا،أعواممانؤعشرهعاشلشوعانالتوراةوتقول

الد!ود،منيخرهمعالصحراءفىتائهافضاهأالتى،عاماالاربعلن

البحرجمورلحظةسنهئشكلكانتاللىالعشردنالاعواممع

خليفةاصبحغثماعمرةمنالستينفىكانانهلنالتببن،الاحمر

عاما.خمسينوقادهماليهودحكمانهيعنىوهذا.اليهودعلىموسى

الاردن،نهراليهودعبرانمنذالزمنمنمضىكم.والان

السطروفى.عاماء.حكميشوع؟11بنيأمينبنى11ابادهوحلى

مننشأ!اكاملاجيلاانالقضاهسفرفىالئأنىالاصحاحمنالعاشر

02الجيلهذهلنعط11لاسرائللصنعماولاالربيعرفلابعدهم

الرافيثدنى،الملكغدالعبوديةفىلليهودسقوطاولجاءثم.

عاما.4.عثيليلالقأضىوحكمالمتحريرللاه،سنوات8واستمر

عاما.18واستمرتحكجلونالملكعهدفىالئانيةالعبوديهوجات

اسرانيلحكمالذىاهودالقاضىبفضلالعبوديههذهنيررمىئم

يأيينالملكعهدفىالمثألئةالمعبوديةبعدهاحل!.عاما08

سكاما54ثم،وباراقلدبورةانلصارتلاها.عامأ2.واستمرت

العبودلةمعهموجلبواجديدمنالملاينيونوظهر.السومن

.سنواث7استمرتالىالرابعه

مندامأ04والمعبودلهتلكمنالمحريةومعهجدعونف!طء

أببمالكنيرلكنه،اخرىمرةالنيرتحتالمحهودسقطثم.المسر

:سنوات3نلرهاس!مروقد،بلدتهمابناءمنوهو،المرةهذه

بهمنزلت،!ئمعاما22لاللرتلاهعامأ،23تولعالقاضىوحكم

اللاص!سالقأضيبعدهامامعأمأ)8واسلمرثالسأدسهالعبودية
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عبوديةجاكلهمذلكبعد.أعوام6فيهموحكموحررهملفلاح

وبطولالهشمشونظهربعدلذ،عاما4.اسلمرتالمتيالمفلسطينين

وهوعاما!485الممجموعلكونوبهذاعاما02فيهمحكموقد

المذىفنحاسومعهمالاردننهراللهودعبوربينيفصلالذىالزمن

.شمشونوفاةوشهداليعازروالدهرافق

العمرمنمائةالخمسبلغقدكأنفنحاسالكاهنان:الخلاصه

لانهبنلاملنضداسرال!لجانباليالوقوفيهوهاليطلبعندما

وداسواالالويعاهرهكرامهأمتهنواالذينمانةالسبعص!دفأع

شرفها!

؟فنحاسالاكبرالمكاهنسناليالاشارةالملورأةتنسيلمماذاولمكن

خاصم11القدسالروح11انالمرتابونيقول.ضروريةهنافالمدقة

المقلس!الئاريخانه؟لارلخواي..اللاردخونسيالحساب

شديداندماندمتبنبام!نقبيلهالاسرانيللةالقبائلسحقتانوبعد

11؟مناسبطاختفيلماذا!لناولل11:قاللينالحهودوناحفعللهاعلي

.الرمونصخرةفيتحصنواالذينبنيأمينمألةالس!تذكروالكن

بنيامينشجرةفيهاللموالد!البذرةهولاءيكونلالماذا:وشماعلوا

يزوجبألاالعمل!اتبدءمنذأقسمواكأنواأنهملذكرواولمكن!؟ثانيه

عنالبحثوبدأوابنيامينسبطمنرجلأيالمىبنالهاسرائللياى

لاأنهمفادهاقتراحاويقدمبينهملقومالفطنينأحدهووها.مخرج

عندالعسكرلةالعملياتفيتشاركلمعانلاتهنكلكونأنبد

بحثوبعد.المذكوربالقسملهاعالكهلاباللاليوهي،المصفاة

الذىالاجلماعفيلشاركوالمبأييبشمدينةيهودأنوجدوامضن

كلفتالجالدينمنفرقةلألفالفوروعلي11بنيامينبني11ابادهقرر

أنبعدإلاب!القتلهلمهؤلاءيهنأولمم،الابرياءباييشيهودبأباده

صخرةالميسلقتمخراءمانهاربعسوىمنهالبىولمباييشابيد!

.الرمون

بقيتالأزمنةأنأي،زوجا!دونبقوابنياميئيمائلبىولكق

مدينهفييقامالذىالعظلمالعيداللهودشلوختذكرحيننذ.قانمة
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ا!سممح:التاليالحكلمالمقرارفاصدروا،يهوهشرفعليشيلو

يختطفواانزوجا!عليلحصلوالممالمذين11بنلأمينبنيلرجال

المدينيه،الاحتفاليهالمراسماكامةالتاءاسرائيلبناتمنلهمزوجات

أنهمبيدراضينوآبأؤهنالفلياتامهاثتكنولمم.وقعمأوهذا

المهدمةوكراهممدنهماليبنلامينبنووعادالاحتجاجحقحرموا

جديد.منفعمروها

امرالطريقةبهذهبكاملهاقبيلةبناءإعادةأنرأواالنقادلكن

نعيرلنولذلككفرةقومالنقادأنإلا،الشىبعضغريب

.اهدمامايملاحظأتهم

شللوهفبىموجودا11المعهدتابوت!أكانالرببعلدألاحتف!الناء

اللنينواللهبالنارلقنفلمأنهوبصا،هنككاننفسهيهوهانأي

انهعليقوةاأ!طزدلللثمهفليسالمجرملنلابادهعادةيسدخدمهما

النقاد،فليصمتوعلده.المفتياتخأطفيعنكلهالرضيرأضياكان

إ)82(.الال!للرؤياوليسجلوا

الارضعليضاهيةومغامراتالملاكة4-

!الوصلناهافد11:العنوانهذالحتليوتاكسلالمورخيقول

الذيالمكانوهو،للفضولإثارةالتورأةاماكناكثرمنوأحد

عنبذلكمعبرلن11المقدسالتأريخ11تعليمكبمنالكنسيوناشئطه

الكنيسةفآباء.الدينعقائدتزويرفيومهارةوفنمتناهيهصفاقه

11المهيا!كلابالتوراةان:صوتبأص!لىيصرخون11المقدسون11

حقيقهكلهصافيهافأنولذلكمباشرةاللهأشرافلحتكلب!وانها

الكنيسةرجاليمنحلالماذاولكن،كلهالتبجيلتستحقوهيخالصة

سطورها؟منسطرايحذفدونكلهالمعرفتهافرصةالممؤمنين

واالمقطعهذاحذفامأ،هيكماتؤخذانيجب11الممقدسة11فالكتب

أعلنتاللبىاللاهوتيهالعلومبنودبعضمعلئناقضلانهمنهأذيك

بعدلبقيلنلأنها،برمتهارميهامنأفضلليسفأنهايمانعقائد
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يشكلمأبندفيفالكذب،اححقاركلمسلحقهوتغدومقدسهفلك

كله.الالمهبىمنشأهالدحضكافيةقرينه

قصةاليدينيواعظايلننفلحتينوحاسميذكرانفمأ

س!ل!وأرضكمتهلهوهضصباثارتالناسشرورانموكداالطوفان

نازعموأواحدةعائلهما!اشئكلللارهلميجرفالمطوفانارس!

نقيا.صالحابقيربها

المبشرلاثمالحقيقيالمسببلعرضاذمختلفاشيئاتقولاللوراةلكن

أظنولا.التكولنسفرفيالسادسالاصحاحمنسطورأربعهف!

منالمقطعهذاحي!الصمتالتزاماللاهوليينللسادةيحوأنه

موقففييضعهمالمذكورالممقطعكأنوأذا11!الممقدس11كتابهم

مسبقاذلكيرىان11القدسالروح11عليلنبغيكانفقدحرج

معلميلكنطعمهمرالعلقم!التكوينسفرلكاتبتلفدقهعنويملنع

وللمئلذلك،قبلمرةشربوهقدكانوا!االممقدسين11وكهنتهاالكنيسة

سفرفيالسادسالاصحاحمنالأوليالسطورفيالأنالعلقمهذا

:نقرأحيثال!كوين

أن،بناتلهموولدالارضعلييكثرونالمناسأبلدألمماوحلاث11

منزوجاتلانفسهمفاتخذواحسنا!النأسبناتاناللهابناءرأى

اليروحيمزلرلاالانسانيظللن:المرلافقالاخلارواماكل

الارضفيكان.سنةوعشرينمأئةايامهفللكنبشرولانهالابد

اللهبنوفيهيدخلاصبجالذىالوق!منذوخاصةالايامتلكفيطغاه

المذينالجبابرةهمهولاء:أولادالهميلدنأنوبعدالناسبنا!علي

(.iأ-6،)تكوينأسمذووالمدهرمنذ

عنمقكصهتفاصيلالئانياصحاحهفياخنوخسفريقصفيما

أصبحفقدكثيرأزادالمناسعثدانبما11المبشر:لمبنا!المملانكة

حسنابأكثرهنالمالئكةفأغرم،الجميدتالفللاتمنكليرعندهم

:فقالموافيهمالحماسدبلقد،الاثاممنكئلراذلكبسببواثدرفوا

فتيا!أجملبدنمنزوجاتلانفسناوثخترالارضالميلمننزل

المععليأميرايهوهجعلهالذي،سيميازاسلهمكالعندلذالبشر.
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يكونألاأخشىلكننيرألعةوأمنيهمشكورلسعيأنه:الملانكة

اطفالاوحدىأنجبأنعلىمرغمانفسبىفأجدتحقيقهابمقدروكم

غايدداسنحققانناعكلينقسماننا:جميعهمفأجابه.البشربناتمن

عثدهمكانcكلهمالقسمبهذأوأتحدوأأخلفنانحنانملعونينولنكن

فيهعاشالذىالمزمنفيهذاوقعوكدملأسمالتيالامراولفبى

.أخنوخوالديارد

حرمونجبلاليفصعدوامعاالارضاليالملائكةتوجهوهكذا

الاكورث،سيميازاس:العشرينزعمالهماسماءوهذه،المقسمجبل

زكينيل،،سامبسلك،املنيلر،امأمكور،جوبابينيل،اسلنيلار،

انيل،ناوز،غيماسأنا،أمارلنيل،نارمار،اقلن!لحز،بالكلنيل

سأرلنيل.،لومينيل،نيريثيل،يغمينيل،ساريناس،سامينيل

البشر،بنا!منزوجأتلانفسهمأخذواغيرهموكئدرهؤلاء

تلكمنالعماليقفولد،العالمخلقلحظةمنعامأأأY.بعد

00000011الزيجا!

عدداانفييللخصالامرانما،لهوهضدعصيانثمةليساذا

بحثا،سيملأزاسألاملربزعامهالارضألينزلالحبصيادىمن

ولكن.ابليساأولوسفحرليسهذأوسيميازاس،وحسبالحبعن

سيقبىأنهرأىعندماضحقايدململأخذلهوهان:نقولللتاريخ

أنهضحر،الارضاليللدفقالعشاقالملائكةسيلبقيمأاذاوحلدا

أخنوخوكتابالتكودنسفرولعطينا.طويلاوصبرغيظهكظم

ماغيرعليالامراذأالعظيمغضبهانفجأربصددمخللفتينرويتين

هيرام

جعلتالبشرفتداتالمملاكةمالثحقةانالتكوينسفرفحسب

تشغلمادههذافينرىونحن،الحساسيةغالةفيهؤلاء

أعجبتكداللعبةكأنثاذأ:يقولأناللاهوتيفبإمكان.اللاهوتيين

المالئكةبمقدوركأنفإنهيرئوينلاشبقاثكنوانهنالبشرفتيا!

الحسيةالجسديهاللذةمنخارقاقدرالمنحوهنأنخارقهكائناتوهم

يسئطيعونلاالذينالبشربنيغلظاثارةأليسيؤدىكانالذىالامر
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يطرحالذيالمسؤالولمكنالمميدأنهذافيالمسمأولةالمكالنا!منافسه

يمثرواأنالبشريوصألم؟كلهبهذايهوهعالدةما:هونفسه

؟اويتكائرو

فالملاطكة،أخرىزاويهمنالامرلعرضاخنوخكتابانبيد

وصاروابأولادهميهحمونوأخذواسعداءآباءالارضعليضحوا

والمسحرالمكريمهالحجأرةصقلأبناءهمفعلموأ.فالقهمهأراتفوى

عشدقالهموعلموابل،السماويهبالاجرامالمستقبلقرأءهوفن

وأولادهنالملائكةعشيقاتلفوقتمأوسرعان،العظميالاسرار

فما،السحرفنلملككنتواذأ.الآخرلنالبشربنيعليالعماليق

!؟فعلهعلدكدصعبالذي

الآم11فأثرت،الاسيبصدحاتوامتلاتئتلحبالأرضوأخف

لهوهمنطلبواالنين،الأصدقاءالملائكةمناربعةفيالأرض11

السيدبيننزاعنشأ،عينهالولمح!وفي.المهزلةلدلكحدوضع

،سيملازاسوالأمير-انسيةفلأهمنملزوجملنوهو-ازازيل

أئرها،عليمنصبهفقدفكيهعليلكما!بضعالأخيرهذافلالقي

عليليقضيرافائيليهوهفأرسلمنهبدلأزجممأأزازللوحل

دوددل.بريةفيالمواقعهالكهوفاحدفيصاحبناوحوصر،أزازيل

منهألابدضرورةالطوفانأنلهوهرأيالأحداثهذهبعد

رأهأالئيالوحلدةالطرلقةوهي،الشرورمنالأرضلتطهير

فأغرقها،الأرضعليالسحرممارسةمنالعماليىلمنعناجحة

رذالةمرارهعانواالنينالمساكلنالبشرمعهاوأغرقبالمياه

اسئدعى،المرهيبقرارهينفذانقبللكنه.المسحرهالعماللق

وأمرهم،وسزوجوالميشمكعواالأرضإلمينزلمواالمنينالمملالكة

ممأرسةعنوالكفمستقحسلوكوبالسلوك،غلهمعنبالرجوع

البشر.بناتمعالزنى

ليسوا)جنسبلاأصبحواالملانكهأننفحرضأنعليناويجب

وقوعيهوهالسلدلتفادىفلكي.الوفتذلمهكمنذذكورأ(ولاإناثأ

عنسخلواأن،الرأججعلي،ألمزمهمالمستقبلفيالعبثمنمزلد
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ملوكيفعلهكانمأبالضبطوهذا،الأبدإليالمئتاسليةاعضائهم

حذففينريونحن.حريمهمفيوظلفةيشغلرجلبكلالشر!

المتأريخ11لتعليميضعؤنهاالتيالمكتبمنالممقطعهذاالكنسيين

سببمعرفةالناسحرموابهذالأنهم،العبثمنضربأ*المقدس!

.التوراة556-.ص)83(.مخصيينالملاكهكون

عنهخارجلأمرالنصنفض:الئلأليالنوع

المثصوصبينالتناقض

صبهدمنيسالدكتورالقسنيافةلقولالئتاقضعنمقد!متهفي

الكلابفيعبارتينبينالئنادضمنشئلبدوأحلأنأ11النور:

.11اللرجمهفيتددلقعدمأوخطأوقوعهذافيوالسبب،المقدس

الأصللهالمقدسهالأسفارنسخأيدينابينتوجدلا11:قائل!ويضيف

هفواتبعضوقوعالمحلملفمن،بعدفيمانسخثالتيالنسخبل

11.النسخألثأءوغيرهالهجاءفي

هذاعليتعليقأ(هنرىملي)المعروفالمفسرولقول

،الأخطاءتصحيجكالمهبدونمطبوعأكلابأنجدلا11:الموضوع

والقارئ.قيمتهالكلابتبخسولالملمولفالأخطاءتنسبولا

الخطأبمقارنةلدركهاأوللقاللأالمصحيحهالقراءةيدركالعادي

!دةحلعنعجزنا11:لقولئم."المكلابنفسفيآخربصواب

معقدةعقدةالكئابفينقابلفعندما،كذلمكسلعجزغدرناأنيعنيلا

بوجودنسلمأنكهذهحالةفيمطلقألنايجوزلاحلهافيندمب

تجدلاالممقبلةالأجلدأنالممحلملومن،أمامناحقيقيتناقض

)84(."وغامضأمعقدأالآننراهماحلفيصعوبه

موضوعولكن،رشلقوبأسلوبرقيقاعتذارهذاكانوإن

الكبعليمر!كدالسنينمنفكم.بالمدثميقالأحرىهواللحقيى

التيالصعوباتكئرةمنلعانيهو-كمأ-يزالولا؟المقدس

أخلرأأظهروقد،العص!ورمرعليوالممعلقينالمحققينتواجه
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الحقيقههذهما-6296591عامالئان!للفاتيكانالمسكونيالمجمع

عليتحلويالكبهذهإن"..:فلهاجاءوالتىالخاصةوثيقلهفى

11.إلهيتعليمعنشهادةفلهاذلكومع،البطلانمنوشئشوائب

تحفظبإدخالوفلك،اللصلبهذامنبشدةخففقديكونوبنلك

)85(.القديمالعهدأسفارعلى

بتكوينشممجالمنصوصلاريخمعرفةإن11:بوكاىموريسلقول

،القرونعبرالنصلةالنعثيلاتإليقأد!اللبىالظروفعنفكرة

مئعددهباجزاءاليومنملكهكمالمجموعهاالبطيءالتكونوإلمي

روايا!وجودتجعلالمعلومأتهذهان.مضافةوأخريمحذوفة

وأخرىملنلأكضةوأمورأتاريخلهوأخطاءواحدموضوععنمخدلفه

فيالممعطياثمعتتفقأنولسدحيل،المقديمالمعهدفيمعقولمةضيهر

)86(.؟التوراةنصفلهالكونالحيكللكظروففيكتبتكتب

:طريقلاقالمقدسالكلابلثايابينالمللاقضهالأمورولعرض

الإجماليالتناقض:الاوليالطريقة

المكانالمقابلالنصالمكانالقابلالنص

أشعلاءخالقالمربتكوينالميومفىفاستراحا

04/28الأرضاطراف2/2جصعمنالسابع

يعياولالكللاعملالذىعمله

تكونالتيادمألاملكوينلاكللوملأنك2

ه/ءمئهعاشهالسع2/17مولالموتمنها

سنةوث!ينوأ!تفأكلت

ومأ!معهاأيضأرجلها

فاكل

تكوين.65سامتكوينفىروحىلايدين3
611/01سنة.ارفكشاد6/3الإبدإلىالإنسان i

شالحسنة.5بشرهولزيفانة
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ملةألامةوت!ون
سنةين

صمولللإثىعلىنلامت4

)1(ملكأشاولجعلت

111ء

تكولنأثنانألناندخول5

A/الفلكإلىنوحالى V

وأ.*أ.

تكولنأبنواخذوالوطا6

41/12أبراماخى

تكولنمحلهتزوججمسو7

289اسماعلبنت

لكوينالملهنظر!لأنى

32/03لوجهوجهأ

لكوينأشترواالنينإن9

37/25كانوافيول!

إسماجمللن

تكولنسيصعداللهإنأ

446مصرمنيعقوب

بي!عددنفوس11

جأع!التىيثظوب

كانمصرإلمى

نفساسبعين

تكولنفىدفنوهلعقوب12

فالحسنة433

سنة923

عددابناللهلس!9

23/91فيندمإنسان

لكوينسبعةمعكلأخذ

7/2ذكرأسبعة
وأ.كل

تكولنإبرامفلماسمع

14/14سبىأخاهأن

1461ألوطأ.واسئر

36/3إسماعلأبنهإن

أسمهانسمة

خروجلريأنلاتلر

33/25لأنوجهى

لاالإنس!ان

لرا.

لكوينأشلروهالذينإن

rl/28مديانيينكانوأ

اعميعقوهم!سلعوان

!ث

07/14

أعم!ايعقوب!نزد
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يشوعيوسفعظام
24/32شكيمفىدفنوها

اللىالقبرةفى

إبراهبماشدراهأ

*-اعفرونمن

خروجتزوجموسىأن

2/2مدلانيهمن

خروجوسىحمىاسم
281صئيل

خروجعمرامواخذ

6/02زوجهعمتهيؤكابد

خروجالهاجعلتكانأ

71/لمفرعون

يكووهأرونأخوك

نبيا

خروجاعطىاللهاق

9/111جبلفىالشريعة

سيناء

خروجذنوبيفلقداللهان

25/5ألابناءفىالاباء

الئاكالجيلفى

منوارابع
مبغضيه

اصكمليعقوببنى

7/16يوسفومنهم

فىدفثوا
اللىالارض

.لعقوباها-أ*

عددلزوجموسىان

12/1منكوشيه
الحبشة

خروجموسىحمىاسم

31يثرون

لاوببنابلكأختعورة

18/12أنهألكشفلا

أبيكيبة"

خروجالشعبلكلمهو

4/16يكونوهوعنك

وأن!فمالك

إلهالهن

تشةا!ياللهان

4/01فىالمشريعه
يبحوجبل

حزقياللايحملالابن

18/02والابالاباثم

اثملحمللا

الباربرالابن

الشرلروشر
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خروجوامكأبكاكرم02

02/12الأمكئطوللكى

الارضعلى

خروجاسرائبلبنوفلحفظ

31/16للضعواالسب!

اجبالمهمفىالمسبت

أبديأعهدا

لاوييناحشاؤهامأ

1/9فيغسلهاواكارعه

المكاهنولولمحدبماء

عرالجميع

رائحهالمنبح

ابوب
لاويينلحمباكلامر

1فىالشكرلتبلحة O/ N

ولاالميومذارر

كلءمنه.

لاويينالذيالبكران

22/2لاللربيفرز

أحديقدسه

عددالاجتمأعخيمة

271العهدولابوت

لوقااحدكأنأن

14/26ولاالىياتى

وامهيبغضهـاباه

واولادةوامرئه

واخواتهواخوله

ايضانفسهح!ى

نالقدرفلا

للميذا.-

كولوسعلبكمفلالحكم

2/16اوأكلفىاحد

مناوشرب

هلالجمدجهة

سبتاو

اشعلاءكئرهلماذالى

111/يقولذباثحكم

ألخمت؟الرب

محروفاتمن

مسمناتوشحم

..عجول.

لاويينتذبحونهالوم

/6)9الغدوفىتؤكل

إلىوالمفاضل

و-الئألثاللو

شثيهبكر.كلإن

5/91لملربيقدس p

أمابو!مجلداأن
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03

محلةوسطكانت

أئيل001

عددالكهنهيكونان

3/01هاروننسلمن
فقط

علادابتلعتالارضان

عددفلحنالارضان

32الم6كلوابعل!فاها

لقوركانمن

علاررالادومللنان

02/18بنىمروررفضوا

قضأةفىأسرأليل
11/17ورفضواارضهم

طعامااعطاء

عددماتواالذينان

21/9ء42كانوابالموبأء

ألفا

لئتيةالىفربتفمتى

2/9لاعمونبنىتجاه

تهجمواولاتعادهم

لالانىعللهم

ارضمنأ!يك

مدراثاعونبنى

قدلوظألبنىلانى

ميراثاأ!يلها

لهمليلتمس

صموئيلدأودبنىإن

/18وهمكهنةكانوا

نسلمنليسوأ

هأرون

مزمورالنارإن

6801/1كورحاكلت

علىدلمقورحبنىإن

16/11يموتوا

تثنلةالألوميينإن

2/4لهمسمحوا

بالمرور

طعامأوأعطوهم

رنثوسماتواالذينإن

ألمفأ23كانوأ

يشوعموسىواعطى

13/24جادبنىلسبط

13/12حسبجاد
فكانعشالرهم

تخمهم
ملانيفريروكل

جلعادونصف

بنىأرض
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تلثيةعهدالمهملاتقطع32

/7عليهمشمفقولا

تصاهرهمولا

لابنهلاتعطبنلك

وبنته

تلثبهمأكلمنولكن33

12/15تنبحنفسكتشتهى

فىلحماوتأكل

ابوابكجميع

والمطاهرالمنجس

تلثيهزنىابنلايدخل34

2/2سالربجماعةفى

تلثيةعمونىلالدخل3ه

23/3فىموأبىولا

حتىالربجماعه

لاالعأشرالجيل

وضربهمعمون

وطردمو

ملوكاسليمانوصاهز

3/1.مصرفرعون

11/1الملكواحب

نساءسمليمان

ة-يبة

لشهلأكللا

1/3-4لاما..رجسأ

02ظلفأفهىتشق

لا..لكمبخسة

بخسإنهتأكلوه

دبيبوكللكم

بجس

لكولنيعقوبيهوذابن

38/أ-بزنالينةمن

03ارملةشامار

اخبارافأنجبتعيرأبنه

لوقأ2/4يهوذامن

331/فارصتوأمان

وجدداودجد

المسيحيسوع

زارحوالمثانى

يهوذابين

راعوثبوعزأخذ

-ا4/3الموآبيةراصث

22الربفأعطاها

يسى/الوليدعو
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04

نحميافىاحدمنهميدخل

r/1ىالالمربجمأعة

فيهووجد.الابد

وموأبياعمونلاأن

لالدخل

صموئيلمحمىوعاد

2لعىالرب!مب

42/1فأهاجاسرائيل

فائلاداودعللهم

واحصامضى

ويهوذااليلا

صموئللمنداودو!تل

2لمانهسبعارام

01/18وأربعينمركبة

فأرسالمف

2أخبأراربعةلسلبمأنكان

9/25فارسالف

صموئيلفس!شأودمن

اليجبهفلمالرب

38/6الرب

بوحلاأنالنينقاا

جدداودأبى

الناصرىلسوع

أاخبارالشدطانووكف

21/1اسرائيلضد

داودوأغوى

اسرائيلليحص

أخبارأداودوقتل

91/18سبعةمنأرام

مركبةآلاف

ألفوأرعين

اجل

ملوكالسللمانوكان

4/26آلفاربعون

لخللمنود

وألثامركبأنه

الفعشر
فا

اخلبارأشأولفما!

01/12..ولمنجيانته

يس!الرب

فأماله

بوحناولمحفظئهم
1/('أ7أحدأمنمرأهلك
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أهلكلما!يئثى

احدا

2اخبارلاانسانلس!لانه

/riلخطى p

يوحناكطأحدلرهلمالله

1/18احديرهلمالمذى

أتلموثاوولاالناسمن

سالذىلراهأنلقدر

1/11والقدرهالكرأمهله

بديهالا

خروجانوق!لالقلر

33/02لانوجهىترى

يرانىلاالانسان

خروجأماوجهىويعيش

332/لرىفلا r

لكولنفأخذأبرأهيمدعا

25/1اسمهأزوجة

كطوه

نفسهاالئانىالملوك

تمأمأأمن8اصحاح

بالمنصفقرةإلى23فقرة

اصحأحمن34

!لايم617ص91

الهلنأبنإلا

المكتاب-

رسالههوهنكل
لوحنأأاللهمنمولود

39خطيهلالفعل

خروجموسالربيكلم

23/11.لوجهوجهأ

خروجموسىصعدثم

9/11وبأدابوهارون

وسبعونوأبلهو

شيوخمن
ورأوااسرائلل

اسرائيلإله

رجلدهوتحت

تكولنمنصنعهشبه

32/03العقل!الأزر!

فأنلا.الشفاف

اللهنظرتلأنى

لوجهوجهأ

ونجت.

اخبارأقطورهوأمابنو

32/03إبراهلمسرله

اصحاحءإشعيأ

الفقرهمن36

53فقرةإلمى8

ص37اصحاخ

فللما330
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مناشعلاء38نفسها

ص3إلىأتمام
أثدلر370

الئحليليالئناقض:الثلأليةالطريفة

المكونخلق:أولآ

المقدسالكلابيقراونالذين11:فرلزرجيمسالمؤرخيقول

خلقفيالصارخالتنا!ضغهميغيبأنلمكنلافاحصةقراءه

سفرمنوالنانيالأولالاصحاحينمنكلفيدقعاناللدينالإنسان

الدكوين.

منالخامساليومفيخلقاللهانكيفتقرأالأولالإصحأحففي

واالماءفيلعيشالدء،الكائناتكلبلوالطلورالسمكالخليقةبدء

الئيالحيوانصنوفكلالسالسالدومفيخلقأنهوكدفالهواء

والأنثيالذكر،الإنسانخلقواخلرأالأرضوجهعليثعلش

خلققدالإنساناننسئنتجالقصةهذهوفي.صورتهعليكللهما،

الإنسانلقسيماننتبينكمأ،جملعهأالأرضكالنا!خلقتأنبعد

تقسحأننتبينكماجميعهاالأرضكائنا!خلق!أنبعدخلى!د

قد-الإنسانيةبهتختصالذياللقسلموهو-وأنئيفكرإليالإنسان

معلوماتأيةالكابالدنايقدملموإن.نفسهالخألقيديعليلم

الخالى.ووحدةللابسانالدثائيالخلوبيناللوفيقمنلمكننا

الفهمعلىشقتربماالمئي-المدلنيةالممشكلةتلكتجاوزنافأذ

بالشقشصلمنهاابسطأخرىمسألهإلينتجهفإنناالانساني

صنوفخلىاللهاننفولالليالعبارا!ونلثبر.للخلقالتاريخي

قدالانسانوإن.الإنسانبخلقأ!بهاثمالأمراولالدنياالحيوان

منهماكالصوأنمعأ.وأحدآنفيخلقهماثموأتئيف!كرإل!أنقسم

الالهي.اصلهما!مةالدربةبنفسيعكسكان

التكودن.سفرمنالأولالاصحاحفينقرؤهمأهذا
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مأ،نحوعليالحيرة)نتاب!لاالثانيالإصحاحإلبىانلقلنانحنفإذا

أنهابل.الخطيرهالروايةهذهعنتمامأتختلفبروالهنفاجاعنثما

وهوالدهشةفينايليربملرفيهانفاجأأذ.الللاكضكلمعهالتتناقض

.بعدهمنالدنياالحيوأنصنوفخلقثمأولأالإنسانخلقاللهأن

انتزعهضلعمنوثمكلهاهذاكلمنفراغهبعدخلقهافقدالمرأهأما

فيمالهخطرتفكرهمجردكأن!لوكمانومهألثاءفيالرجلمن

بعد.

كلتافيمعكوس!يمتهاحيثمنالكالناتخلقنظامأنوواضج

الحكايدين.

بعديمضيثمالسمكخلقبعمللةالإلهيبدأ:الأولبىالحكايةففي

والمرأةالرجلخلقإليينتهىحتيوالوحوشالطيورخلقفيذلمك

معأ.

ويمضي-وحده-الرجلبخل!يبدأفهو:الثانحةالحكايهفيأما

المئي،المراةالنهايةفييخلىثمالدنياالحيوانالاخلقاليهذابعد

الإلهيه.الصنعةأعم!أدنيإليبوضوحتشير

الرجلمنكلاأناليإشارةأدنيالثانيةالحكايةفيهنكولميس

ببساطةالحكالهلنالحكيوإنما.الالهصورةعليخلىثدوالمراة

أنفهفيونفخالأرضمنترابأآدمالالهالربوجعل11:فئقول

علييخففاأناللهارادذلمكوبعدحيةنفسأآدمفصارحياةنسمة

كأن!الليالجميلةالجنةفىرفيقدونيتجولكأنإذوحشتهالرجل

يس!كدكأنوكأنه-النهأيةفيلهاللهفخلى.أجلهمنصنعثقد

تكونلكيلهوقيمةأهملةلاجسمهمنجزءمنالمراة-أمرهمن

أنببساطةيفسرهالقصتينبينالبينالئتاقضهذأ.لهزوجأ

أصالى.ومستقللنمختلفلنمصدرلنمنالكابأستمدهماقدالفصتلن

أنفينفسهلجهدأندونمعأونقلهماواحدكتابفيبينهماجمعنم

بينهما.ي!ائماوفيهماالئتاقضحدةمنلخفف

بالمصدريسمونهممامسلمدهالأولالإصحأحفيالخلقفقصة

.بعدهأوالبابليالسبيأثناءفيكهنوتيونكتابألفهالذيالكهنوتي
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بألمصدريسميممافمسلمدةالثانيالاصحاحفيالخلىقصةأما

ألفأنهاي،السنينبمئاتالكهنوئيالمصدردبلألفالذياليهوى

المللاد.قبلالثامنأوالتاسعالقرنفي-يبدوفيما-

الكاتبين.منكللدىالدلنيةالنظروجهاتبينبينوالاختلاف

مجردةصورةفيالإلهلصور-الكهنوتي-المتاخرفألكأتب

بانجميعأالكالناتخلقكدوانه..الإنسانيصورهقدمانحوعلي

فكانت.تكونانبساطةفيأمرها

حسيه،صورةفيالإلهصورفقد-اليهوي-المتقدمالكاتبأما

الانسانلشكلوهو،الإنسانفعلمأنحوعليويتكلملتصرففهو

يميلغلمافيهاويسير،جنةويزرع،معلنلنموذجوفقأالطلنمن

بينمنيظهراأنوالمرأةالرجلمنولطلب،البرودهإلبىالجو

منجديدةأرديةلهماويصنع،وراءهايخلفلانكاناالليالأشجأر

التدنأوراقمنالمصنوعةالهزيلةالغلالا!منبدلأليرتدياهاالجلد

منها.خجلاعورتهمأبهمايخفيالكيأبوينأولإليهااهتديالدي

-اللهوي-المنفدمةالقصةفيالمرحبلالجميلةفالبساطة

كناوإن-المكهنوتي-الممتأخرةالمقصةفيالبالمغةالجديةمعننعأرض

يستخفيالذيالمئشالمالحزينالطابعلذلكندهشأنإلانملكلا

التيالصورةللك.البراءةعصرفيالبهيجةالحياهصوروراء

هذاكلبعدالمفنانهذايسئطلعولممالمكبلر،اليهودىالفنانلمنارسمها

الطريقةعليفضلاخلقها.فتأخر،للمرأةالشديداحتقارهيخفيأن

الحلوانصنوفخلقتبينمابهاخلقتالتيالمشرفهغحرالشاذة

فيرأيهإليكافيةإشارةلشيروهذا،لالقةمشرفهطبيعيةبطريقه

يمكنكما-للمراةكرههفإنهذاعليوترتيبأcالمراهشأنحقاره

يعزوحينوذلك،قالمألونعليفىالقصةيضفي-بحقنسميهأن

المذيالأولميالأمسلوكإلميوأحزانهالمبشريالجنسمحنةالمكاتب

.العنانلهاأطلق!التيشهوتهاوإليالساذجةبالحملأثةيشح

-المتأخرهأختهأعن-اللهوى-العتقدمةالقصهتتميزولا

فضلاعنهاتتم!زبل،فحسبمنهازخرفةأكئربأنها-الكهنوئي
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ملامحعليأبقتفلقد.الفولكلورلةغأصرهابغنيهذاعلي

11حرصفيالئانيالكأتبطمسهاالبداليةالبساطةمنواضحة

.)98(

المسقوط:ثلأليأ

ولكنالضوءمنكليلإلقاءطريقعن-اليهوديالكالبيصور

فيالأولانالأبوانعأشهاالتيالسعلدةالمحياة-ماهرفنانبريشة

فيهأ.ليسكنالهمأالربخلقهأالليالسعادةجنة

ولسعدالطيبةالئمأرتعطيالتبىالأشجاركلوفرةفينمتهنك

الإنسأنمعولامفيالحلوانصنوفعاشتوهنك،بمرآهاالعين

الخجليعرفانوالمرأةالرجليكنلموهناك.بعضأبعضهاومع

.البراءةعصرهذاكانفقد،العيبيعرفانبكونألملأنهمأ

غشيماسرعاناذ.طويالىتدملمالسعيدهالحلاةهذهولكن

حواءخلققصهمنفجأةالكاتبوينتقل.الشمسضوءالغمام

للبراءهوفقدانهماالحزينةسقوطهماقصةلناللحكيلآدمونفدلمهأ

العملمنبعدمنونسلهممألهماقدرومأعدنجنهمنوطردهما

معرفة-المعرفهشجرهنم!الجنهوسطففي.والمو!والحزن

الحيهولكنمنهأيأكلأنأدمعليالربحرمالئي-والشرالخير

بهايغررانالمسهلومن،ضعيفهالمرأهكأنتكماماكرةكأن!

وقدم!المشئومةالئمارمنتاكلأنوأغرلهاحواءإليالحيةفذهب

الئماريلنوقانكادأوما.كن!لكفأكلهالزوجهاالثماربدورهاحوأء

هذهفي.عاريانأنهمأوأدركاالحقيقةعليعيونهالفدحتحلي

حررفدةخفتأنوبعد.رجعةجمرإلميالبراءه!مرولياللحظة

آدموسمعيتنزهالرباخذالجنهربوعفبىالظلالوانتشرثالظهلرة

تشماقطوهوالأورأ!خفيفكذلكسمعاوربماخطوالهوثعوالمراة

شساقط،أنالمجنةفبىالمشجرلأوراقيمكنكانإذا،قلميهتحت

فصاحعار-لرأهماأنمنالخجلمالأهماولمحدالأشجاربلنافأخلبأ

الزوجينمنعلمولمأ.الأشجارخلفمنيخرجاانالرببهما

ثورةثارالممعرفهشجرهمنواكلاأمرهعص!أقدأنهمأالمخجولملن
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تأكلوانبطنهاعليتزحفبأنعللهاوحكمالحيةولعنغضبله

وقضيالأرضولعن،الأبداليالإنسانعدوتكونوأناللراب

تلدأنعليهأوحكمالمرأةولعن،والحسكالشوكللبتأنعليها

وقضيالرجلولعن،لزوجهاخاضعهتكونوأنالمفيأولادها

فييعودوانجبلنهبعرقالأرضمنلومهخبزيستخرجأنعليه

غضبثورةوخفت.الئرابمنخلىكماالترابإليحياتهنهاله

أنسحبافقدوحوأءأدمأما.المتعددةاللعناتبهذهنطىأنبعدالرب

حلنفيوجهيهمأفييشيعوالمخزي،الأشجارلخلمنالوراءإلى

الجنةفيتتراكموالظلالالغربجهةشيدأشيلأتختفيالشمسكأنت

)87(.المفقوده

التعليق:

مزجمتميزلينأصليتينقصتينوجود-فرلزرجيمس-افترض

يرجحهالإفدراضهذاانبل،فأفسدهماالتفكيرسقيمكاتببينهمأ

فيالألهيالسلوكيصورعمقأاكئرآخرإعتبارذلكمنأكثر

وحسدهحقدهعنأنلرعماالدلزلهكللنزههفهو،مقبولهصورة

بلأثلرظلتالتيالشائنهالمصفاتتلكالأذيولعمدالجبنعلىفضلا

أنذلك.الإلهيةالصفا!حقفيسوداءبقعةالدكوينسفرقصه

والخلودللمعرفهاملالكةالإنسانعلينفيلمحدالقصةلهذهوفقأألاله

أنوخشيلنفسهالطيبةالصفا!هذهلستبقيانفيورخصمعأ

كليهمأ،أوأحدهماعلياستحوذمأإذالخالقهمناولأالإنسانيصبح

.الأحوالمنبح!يتقبلهأنلربالممكنمنلكنلمالذيالأمر

شجرهمنيأكلأن-القصةلهذهوفقأ-الانسانحذرفقدئمومن

الجنهمنالربطردهالتحذيرلهذاالانسانلكترثلمولما،المعرفة

هوانالتيالأخرىالشجرةوبينبينهلحولحتيدونهبابهاوأوصد

دنئ،القصهتقدمهالذيالدافعان.خألدأأصبجثمارهامنأكل

هذاعليوفضلاالإزدرأءيستحقللربتنسبهالذيالسلوكأنكما

ازاءالربسلوكمعيلنلاثضانالسلوكوذلمكالدافعهذامنكلافإن

القصة.صورتهكماالأمربدايهفيالإنسان
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أنهبل.شيئأالانسانعليينفيانالبعدكلبعيدأالربكانقد

رائعةلهجلهفخلقهانلأسعيدأيجعلهلكيوسعهفيماكلبذل

كما،بهاليأتنسالخيوأنوصنوفالطيورلهوخلقبهالينعمالجم!

يكون.أخريناحد5منالإلمهيهالمصفاتلمهلمدكونالمرأةلهخلى

الإنسانعلىعطفهيتوجانشاءالربأنافلرضنااذامدىأبعد

)88(.المحيهمكيدةسوييحبطهلمالمطبيلكصدهوأن،المخلودبمنحه

نوحطوفانثالثأ:

المدونةالعبريةالطوفانأسطوةأنعليالقدلمالعهدنقادلجمع

ومئتلا!ضلينأصلهمافيملميزتلنقصدينبينتجمعالتكوينسفرفي

منهمالكونلكيالقصتينبينالمول!مزجوقد.جزئيألتاكضأ

الشكل.ناحيةمنمتجانسةواحدةكصة

لابحيث،للغايةفجةبطريقهبينهاالمؤلفمزجفقدذلكومع

غلرالمقأرىكأنوإنحليوئتا!ضتكرارمنفلهماماالمقارئلفوت

بلنهماجمعاللتلنالأسطورةروايليوإحدي.كراعتهفيمدقق

العهدنقادعللهيطلقممامستقاةهبىمصطنعةبطريقةالمولف

11سصىNTالكهنوشيالمصدر11القدلم PRIESTLY DOC؟القأنونأو

.)ء(بالرمزعادةإللهويشار

اليهويالمصدر11عليهيطلقونممافمستقاةالثانيةالروايةأما

TN11!دأ IOHOVISTI DOCنسبة()1بالرمزالعادةفىإليهويشار

الآخرعنيختلفالمصدرينوكلا11،يهوه11المقدسللالعمم

يرجحكما-الأفدمهواليهويالمصدريعدوبينما.بينأإختالنهأ

المصادراحدثأنهعلبىيؤخذالكهنوتبىالمصدرفإن-النقاد

الستةالقديمالعهدأسفارلتكوينبينهاجمعالليالرليسيةالأربعة

قداليهويالمصدرانالباحثونويعتقد.يشوعبإضافة-الأولي

،العبريالحكممنالأوليالعصورفيالميعادأرضفيكتب

أما.الاحتم!وجهعليالتاسعأوالثامنالقرنفيكتبانهاي

)09(..مق586عامبعدماإلىتاريخهفيرجعالكهنوليالمصدر
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المصدرينبينالموازنة

سفرفيالطوفانقصهمنهاتتألفاللياللفصلليةالعناصرللميز

والكهنولي-اليهوىالكاتبلنكلاكتابتهمافيأسهمالتي-الئكوين

بوجوهبدأنأفإذا.والمادةاللفظحيثمنبعضعنبعضهايئميز

هو:النظريلفتمااولفانالشكللةالإخللاف

الممصدرفيفهو،المصدرينكلافيالربإسماختالفأ-

وكلا."الوهح11الكهنوتيالممصثرفيوهو11يهوه11اليهوي

11كلمئيإليالتواليعليالممعلمدهالإنجليزلهالترجمةنقللهاالإسصن

سيد11كلمةاسلبدالهمفيالإنجليزوالمترجمون،11الرب11و11السيد

غدما-يستبدلونالذيناليهودفعليفعلونإنما11يهوه!أبكلمة11

11أوأدوناى"11يهوهبكلمة-ع!بصو!الممقدسكتابهملقرأون

لمكنثمومنالمنص.فيمكئوبأ11لهوه11أسمصالفهمألنما11السلد

11المسيد11كلمةدامتماأنهعامةكقا!هلدعيأنالإنجليزيلملقارئ

فيلمهاالمبدللهالمكلمهفانالإنجليزيهالروايةفيالمرببهأيقصد

11.يهوه11هيالممطبوعالمعبريالمنص

خلالوفيالطوفانقصةفبىيتجنبفإنهالمكهنوتيالمكأتبامأ

11اسمبهولسلبدل/1لهوه11اسماسحخدام-عأمة-التكوينسفر

ثفعالمذيوالمسبب.العبريينغدللربالمألوفالاسموهو11الموهيم

الإسمهولمرألهوفقأ11لهوه11الإسمأنهوهذاإلميالمكهنوتيالمكاتب

الربأنهذاومعني.مرهلأول!اموسي11دالرببهاوحيالمذي

بهذاموسيعهدعليالمسابقهالأولميالمعصورفييسمييكنلم

الاسم.

فيمأالرأيهذاملرأخريناحيهمنيلبنيفلاالميهويالكاتبأمأ

فهونمومن11يهوه11باسمموسيإليأوحيقدالمرببكونيدصل

هذافيشكيساورهأندونالخليقةمنذرواياتهفيالاسمبهذاالمرب

الاسم.

المصدرلنبلنالجوهرياللفظيالاختلافهذاجانبإلمي2-

الإنجللزلةالمرجمهفيواضحةتبدولاأخرىلفظدةاختلافاتهنلث
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الد!وىالمصدرفيشمتخدمالألفاظمنمجموعهفهنك.المعتمدة

من2-9-16الفقرةعندفمئلا)والأنثيالذكرعليللدلالة

كلفىوأنئيذكرأدخللبئوالداخلات11اللكوينسفر7الإصحاح

الشخص11الميهوىالمصدرفلهافيقول،11اللهأمرهكماجسدذى

.(19)(11وزوجه

نفسالكهنوتىالمصدرفىشمتخلا!متمامأتخالفهاأخرىومجموعه

الإنجليزلةالئرجمهتتقلهاالملىالكلماتأنكما-وأنثىذكر-الدلالة

يقولحينففى)المصدرين؟لأفيمختلفة11يخرب11لكلمةالمعتمدة

كمأ،11دمر11الكهنوتىالمصدرفىتجدها11محأ11اللهوىالمصدر

.()29(6/13و6/7اللكوينفى

ففى(لمو!)لمكلمةالانجللزيهالترجمهئتقلهاالتىالألفاظوكنلك

هلك(.و)(جف)الكهنوتىالمصدروفى(مات)اليهوىالمصدر

والكهنوتيةاليهويهالحكأيا!بلنالماديهالاختداتانعلى3-

ألاخلما!هذهانوحيث.ذلمكمنأكثرإلىالمنظرللفتزاللا

هذهأنإثبالافإن،القاطعالئتاقضحدإلىالحالاتبعضفىتصل

البقين.حدإلىيصلمفصلينمصدرينمنمستمدهالحكايا!

المطأهرهالحيوانأتبينتملزالطوفانعناللهولةفألحكاله

كلمنسبعأالفلكفىمعهنوحأخذوبينما.النجسةوالحيوانا!

يملزفلمالمكهنوتىالكاتبأما.النجسالحيوانصنوفمنصنف

علىوهىالفلكتدخلجعلهابلالنحوهذاع!الحلوانصنوفبين

تحيزبدونعددهاكصركأنوإنالبعضبعضهامعالمساواة!دم

انهوالبينالاختلافهذافىوالسبب.صفكلمنزوجعلى

نجسوماالحيوانمنطاهرهومابلنيفرولمالكهنولىالكاتب

.مرةلأوللموسىالرببهاأوحىقدالتفرفةهذهانأسأسع!

نفسهأتعبالذىالكالبأمالعرفهأ.يكنلمنوحأفانئمومن

صنوفبلنالتفرقهأنأدعىفقد،الموضوعهذافىبالتفكير

الجنسلدىمعروفةكأنتوالنجأسهالطهارةأساسع!الح!وان

علىلرتكزالتفرقةهذهن!itsلوكماالأولىالعصورمنذالبشرى
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أحد.يخصئهالابحدت،الوضوحكلواضحطبيعئأساس

مدةبدواميدملقالمكاتبينبيناخرجوهريأاختلاخاهنلثإنثم4-

مدهاللهوىالكاتبكصةفىتهطلالأمطارظل!فقد.الفيضان

ثالثههمدةذلكبعدفلكهفىنوحظلثم.ليلةوأربعينلومأأربعين

ووفقأ.بسفينتهالرسومنلمكنهبمقدارالماءينحسرأنقبل!سابيع

فىأمأ.يومأوستينواحددامقديكونالفيضانفإنالمحسابلمهذا

!لوموخمسلنمائةمدهيهطلالطوفانأخذفقدالمكهنوتيةالحكايه

فقدالعمومفىالطوفأنمدةأما.ألانخفاضفىالمداهأخذتوبعدهأ

.أياموعشرةشهرأئحراثنىاستغرف

عشرالأنثىفإن،قمريهشهورأكأن!العبريةالشهورانوحيث

هذااضفنا!إلىوإذايومأ،وخمسونوأربعةثلاثمائةبلقدرشهرأ

ىاكاملهشمسيةسنةحينئذتكونالمدةفإناخرىأيامعشرةالركم

يومأ.وسللنوأربعةنلافائه

شمسية،سنةيساوىبمأالفيضانمدةحسبقدالكابأنوحيث

فىعاشقدالمكابهذأانمطمننونونحنندعىانيمكننافإنه

التقولمفىالخطأيصححوااناليهودفيهاستطأعالذىالزمن

للشمس.مراقبتهمطريقعنالقمرى

للهدكلنوحبناءعنيحكىاليهوىالكاتبفإنوأخيرأء-

حينفى،الطوفانمنانقاذهع!لهشكراللربالمضحيةوتقللمه

لقديمانكما.اله!كلبناءأنعنشلنأيذكرلاالكهنولىالكاتبأن

يحدثلمملانقغيرعملايعدنوحملرعادىرجلقبلمنالضحية

يفكرلمالدينرجالحقوقعلىكبيرأتعديأيعدكما.قبلمن

المبجل.الشلخإلىينسبةأنفىلمحظةالكهنوتىالكاتب

والكهنوتبةاليهويهالحكاياتبدنالموازنهفإنذلكعلىوبناء

أنهماوهى،الثقأدإل!هالوصلالمتىالمنللجةواضحةبصورةلوكد

منبحقأكدمتعداليهويةالحكايةوأنمسلقلينالأصلفىكانا

05المكهنوتيهالمحكايات

الممكانثأنونيجهلكاناليهوىالكاتبأنالواضحمنأنهعلى
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أورشليم.غيرمكانأىفىالضحيةتقديميحرمالذىالواحدالمقدس

عامونفذمرهلأول(يوشا)الملكأسكلنهثدالقانونهذاكانولمما

هذاكبلألمفقداليهوىالمصدرأنهذاعلىيترتبفإنهق.م32

أنيؤكدنفسهالسببوهذاطولا؟لكونأنلحتملبزمنالتاريخ

فيمابقصلرليسبزمنالتارلخهذابعدألفقدالكهنوتىالمصدر

الواحدالمقدسالمكانبقانونضمنأيعترفالكاتبأنحث.يبثو

يخالفه.عملانوحإلىدنسبأنفيهرفضالذيالوقتفي

بعلنهلمونعناليهوىالكاتبيكشفبلنماأنههذاعلىولدرب

فيالدلنيةالنظمبساطةبكلارجعحنت،المقديمهالبساطةمن

المكاتبفان،الأولمىالحداةعصورإلىالعصرهذاوطبلعةعصره

فىنظرلهفيهلحددتمتأخرعصرإنعكاساتصيكشفالكهنولى

دكلقأتطبلقأالتارلخعلىالكهنوتىالكاتبطبقهاالدلثىاللطور

ء(39)

بقليلالطوفانقبليقرر3فقره6الإصحاحاللكوينسفرفي6-

مالهأيامهوتكونا،.ا:فيقولسنةأ02بلحثدالإنسانعرأن

11المتكوينسفرنفسفىبعدفيمايلاحظذلكومعسنة.011وعنمرين

منداملاقدالعشرةنوحانسالحياةأن32إلى01منالفقرات

وتعليلهواضحالعبارتينهالينبينالتناقضإنسنة.006إلى148

العاشرالمقرنإلىتاريخةيعوديهوىنصالأولميفالعبارة.بسلط

قريبنصمنفهىالتكوينسفرفىالثانيةالعبارةأما،الميالدكبل

هوالذىالكهنوتىالتراتفىالميلادقبلالسادسالقرنإلىلأرلخيأ

بنفسالأعمارإحصاءفىالدقهشدلدةتبدواللىالأسبابهذهاصل

.)1(كتلهأخننأهاإذامعقولمةغلربهتبدوالذىالمقدر

الملكولنسفرمنA-Y-6الثلأتةالاصحاحاتهذهأنالحقيقه

هذهوتعلل،صارخةتناقضاتفيهاالمطوفانلروايةوالممكرسة

وهذلن،جلىبشكلملميزينمختلفينمصدرلنبوجودالمللاقضات

لاخرمصثرمنننتقلأننابحلثمتنافرألجملعأيشكلانالممصدرلن

تقريبأ.سطر001خلالوذلل!مرة17الروالةفى

http://kotob.has.it



.نوعكلمنزوجأأخذكدنوحأأنالمىلشلركهنولىمقطع

يهوىمقطع.نوعكلمن7بأخذامرهالملهأنيحلاديهوىمقطع

كهنوتىمقطع.فقطالمطرمأءهوالطوفأنعاملانالىيشير

والينابيعالمطرماءأىمزدوجماءالطوفانسببأنالىيشير

ومدة.فيضانايومأ04الميهولةالروالةفىالطوفانمدة.الأرضلة

تحددلاالملهويهالرواية.يومأأ05الكهنوتيةالروايهفىالطوفان

حياةبأنئحددالكهنوتيةالروايه.الطوفانوقتنوحوحياةتاريخ

ابرأهيمبوقبلسنة065وقدهنوح

الرواية-حسب-الأرضعلىأعدمتالحيةالكائناتكلولكن

وعمالاخرىالحيهالمخلوقأتكلمعالبشرتدميراللهقررحيث

ثلأةفينفسهاالبشرلهبنأءاعادةيمكنفكيف،وا!شالفساد

هذهوجدالذىابراهحملالدحتىوزوجاتهموأولادهنوحمنقرون

هذهفيوالكنعانلةوالممصريهالمبابليةوالمحضارالاالمكثلرةالممجتمعات

عنتنزعالبسيطةالملاحظةهذهإن.الزمنمنالمحدودهالمدة

)49(.مصثفلهأومعقوليةآيةالنص

الحدالثبالعلمالقدبمالعهدهواجهة

فاننانعنىالمعلمحقالىعنهناغدمأنتحثأننانوكدأنعلينا

يقضيالاعلبارهذاوان.نهائيبشكلمنهاثبتقدماكلبها

لشرحمأعصرفيتفيدالتيوالتبرلرالشرحنظرلاتكلباستبعاد

أكئرأخرىلنظريأتالمكانتاركهذلكبعدتلغيثدولكنهأ،ظاهرة

العلمي.لللطورملاعمه

والئيغهاالرجوعيمكنلاالتيالامورلالكهوهنااغلهماإن

فىالموقوعخوفدوناستخدأمهايمكنبحدثكافبشكلثبتت

خكيربمعطياتفلهاأتيقدالعلملكنوإنحتى.الخطأمخاطره

الراسه.منالضالستبعدالنظرياتهذهملرفإنتمأماكأملة

الانسانلظهورالتقريبيالدارلخنجهلفدناالمئ!سبيلوصطي

وضعنستطبعبشرلهلأعم!آثاراكتشفتقدأنهيخرالأرضصطي
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لكوناندونالمسيحيالداريخمنالعاشرةالالفقبلفلماتاريخها

نصصحهقبولعلميانستطيعلافإنناوعليه.للشكمكانأىهنك

خلق)الانسانأصللحد!ولواريخانسابالعطيالذىاللكولنسفر

المسلح.قبلقرنا37بحوالي(آدم

فو!تواريخلذلمكيحددأنالمسلقبلفيالعلماستطاعوربما

ابدالمكنلنانهالينطملناننسدطلعأنناغير.الحأللةتقدلرائتا

يقولكماسنه0576منذالأرضعليظهرقدالانساناناثبا!

معطيأ!فإنذلمكعليوبناءام.999سنهفيالمعبريالمتاريخ

صحيحة.غرالأرضعليالإنسانبقدمالمخاصةالتوراة

الحقيقيبالمعنىدينيةكضيهآلهتتناوللاالعلممعالمواجهههذه

لموسياللهظهورلكيفيةشرحاييقدمأنمئلاللعلمفلس!.للكلمة

أندونالأرضعليالمسيجبمجئلحيطالذياللغزلحلأنأو

.(بيولوجي)جسديأبلمهيكون

هذامنلأمورمادىتعليلأيتقدملاالمقدسةالكتبفإنولذلك

الكببهئنبننابماتختصالاننقدمهاالتبىالدراسهوإنالنوع

والليالكئلرةالمتلوعةالطبيعيةبالمظاهرا!لثعلقفيماالمقدسة

منبدولا.والشروحاللعليقا!منكئيرأوبقليلالكتبللكتحبطها

وذلكالمواضعهذهتعثدفيجداغنيالقرانيالوحىأنملاحظة

والجدلد.القديمالعهدينفيندرئهاخلافعلي

سفرمنابعدالبىللذهابحاجههناكتكنلمالقديمللعهدبألنسبة

أكئروبينبينهأالتوفي!يمكنلامقولا!وجدتفقد،الدكوين

!مرنا.فيرسوخاالعلممعطيا!

حلىمنهالأولىالصفحهنفتحلكأدفماالجدلدللعهدبالنسبةوأما

شجرةبهاونعنى،خطيرهمشكلةمواجههفيواحدةدفعةأنفسنانجد

واضحبشكليناقضمتىإنجللنصانذلمك.المسيحلسوعأنساب

أمرأصراحةلنايقدمالأخيرهذأوأن.!هدأطلولمحاإنجيلنصوجلي

عليالأولالإنسانبقدمالخاصةالمحدلنهالعلوممعارفمعيدف!لا

.ضلالىأ
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لحتملهالاالتيوتلكالمئناقضةالأمورهذهوجودأنغير

أنهالمييبدولا،المحديثوالمعلمتتفقلاالمتيالأخرىوتلكال!صديى

عليإلافيهاالمسئوليةنفعولا،باللهالإلمانتضعفأنلمحسلطيع

الأصليهالنصوصكأنثكيفيقولأنأحديستطعولا.البشر

نسخهاعمليةفيوالهوىالخيالنصيبوما،المقدسلملكتاب

عليأدخلتالتىالوأعيةغيراللعديلا!نصيبمأأو؟وتحريرها

المقدسة؟الكت!ئلك

دراسهفيالمتخصصيننرىأنهذهأيأمنافيحقالصدمناماإن

معوالئعأرضاللناقضذلمكيتجاهلونالمقدسالكتابنصوص

ليحاولواالضعفنقاطبعضعنيكشفونأوالثابتهالعلميةالحقالق

o(9)جدليةببهلوانيا!ذلكفيمستعينينعليهاالشملرذلكبعد

الحالمة.الرومانسيةفيغارقةحاذقة

العلممعوضوحاالمتناكضا!أكثرتوجدالتكوينسفرفي

جوهرية:نقاطثلاثالئتاقضاتهذهولخص،الحدث

ومراحلهالمعألمخلق:اولأ

الارضعليالإنسانظهورتاريخ:ثانيأ

)69(الطوفانروايه:ثالنأ

المعالممخلق:أولآ

الثيندةجهتحهامنالخل!قصةفريزرجيمسالمؤرخلناوللقد

مزجمصدرينوجودإلىفيهاوالئتاقضالاختلافوعزأوالتأريخدة

للغالة.فجةبطريقةالتكوينسفرمؤلفبينهما

كدبوكييهموريسالفرنسيوالمورخالطبيبنجدالمقابلوفى

المتكوينسفرمنالأولالاصحاحخلالومن،هذهالمخلققصةتبنى

للاحظ11:فيقولالثابدةالحديئةالعلميةوالحقائقالمعاييرجهةمن،

منهماكلالخلقعنبروأيتينيبدأالتكوينسفرأنديفوالأب

هنينالفأ!لراسةنظروجهةومن.الاخرىجأنباليموضوعه

منفصلامنهمأكلدراسةمنبدفلاالحديثةالمعطيا!معالنصين
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الآخر.عن

ألاصحاحمنالأولبىالأياتتحتلالخلقعنالكهنوتيةالمرواية

؟.النانيألاصحاحمنالأوليوالاياتالأول

منبدولاالعلميةالنظروجةمناخطاءمنيتكونبناءأنهأ

فرنسيةترجمةنصهوهنانقدمهالذىوالنص،فقرهفقرةنقدها

.بالمقدسالمقلاسالكتابلصرسة

تلكفىالمياهاليالإشارة،11المياهعلبىيرفالهروح11ا-

نعملاسطوره.ترجمةكانوربما،صرفرمزىامرالمرحلة

الاولىالمرحلةفيغازيةكتلةبوجودبالاعلقاديسمحماهنك

خطأ.المرحلةتلكفيالماءبوجودالقوللكنالكونلتكون

وفصلحسنالنورأناللهورأىالمنورفكاننورلميكن211-

مساءوكانفيوالظلما!نهاراالنوراللهودعأوالمظلماتالنوربلن

ردودنتيجةالمكونيقطعالضوءإن،11الأولالميومصباحوكان

لمماللورأةقولحسبالنجومونكن،النجومفيتحدثمعقدةأفعال

تذكرلاالسموا!أنوارأنحيثالممرحلةهذهفيبعدتشكلتقدتكن

اللومفياللهخلقمماباححتارهاا4الالةفيالاالتكوينسفرفي

ولكن.لماماصحيجوذلمك،!اوالليلالنهاربلنليفصل11:الرابع

اليومفي-النورأي-الفعللةالنتيجةتذكرأنالمنطقىغيرمن

الرابع،اليومفيالنورهذاإنتاجوسيلةلذكرحينعليالأول

أمرهوألاولالميومفيوالنهارالليلوضعأنذلكالمبىيضاف

وأحدليومعنصرينباعئبارهماوالنهارفالمليل.صرفمجازى

نجمهاضوءتحتودورأنهاألارضوجودبعدالامعقولينغلر

النور.وسيلةهبىوالليالشمسأيبهأالخاص

وم!اهمياهبينفاصلوليكنالمياهوسطفيجلدل!كن311-

والمياهالجلدلح!التيالمياهبينوفصلالجلداللهفعملكن!لكوكان

اليومصباحوكانمساءوكانسماءالجلداللهودعاالجلدفوقالتي

بواسطةطبقتينإليبانفصالمهاشمتمرهناالمداهأسطورة،11الثاني

علميأ.مقبولةجمركتلتينالميهذهالمياهانقسامصورهإن.الجلد
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وشجراكجنسهبنرالحملعشباخضرةالأرضلمتنبت411-

الميومصباحوكانمساءوكان..وبنراجنسةمنئمرألعطي

بالتناسلجددالنتظمنبأتيعألممالمفترةتلكف!هناكلكونانالمثالمث"،

نفسهالمتكولنسفريقولكماتظهراللي-المشمسظهورقبلبالبذره

يمكنلامافذلك،والنهارالملدلتعاقبينتظموأن-الرابعالدومفي

اللحظه.هذهحتىالشمسوجودلعلامبهالقولمطلقا

اللهوعملكدلكوكاق...السماءجلدفيانوارللكن511-

الدومنهاروكانمسأءوكأن..والنجوم..العظمددنالمندرين

المكانهوالعبارةهذهعلياقامتهلمكنالذىالوححدالنقد"،الرابع

ثدنعرفكماوالقمرالارضان.الروايةمجموعفبىتحتلهالذى

خلقبعدوالقمرالشمسووضعالشمسأيالاصلينجمهمامننبعا

النظامعنأصرتشكلعنالاساسدهالمعلومأ!لناقضالارض

الشمسي.

وللطيرالحيةالكأننا!بعجيجالميأهوللعجاللهوقد611-

اللهوخلقكذلكوكانالسماءجلدوجهوعليالارضفووطيور

البحارفبىوتعجئتزلمىالتيالحيةالكألنأثوكلالبحرئعابينكبار

أنهفالكاللهوراىجنسهبحسبجناحذيوكلجنسهبحسبكل

عليالمطيرولميتكاثرالبحارواملئأثمريقانلااللهوبأركهاحسن

الفقرةهذهوتحلوى،11الخامسالميومنهاروكانلميلوكانالارض

عالممبظهورالتكوينسفريقول.قبولهايمكنلامزاعمعلي

روايةانالوأقعوالطيور.المبحرحيواناتمنبدايةأولاالحيوان

اسكنتالتاليهالايا!فبىسنرىكماالتالبىاليومفيإنهتقولالتوراه

هذامنوابتداءمائيالحياهاصلانشكولا،بالحيواناتالارض

الحيوانأتمناخليستالماليةوالحياة،الارضالحيوانعالماحتل

PSEUDO-شمميالزواحفمنفنهخاصةللطيورموطنولا

فيماالطيورجاعلتحيثالئانيالعصرفيتعلشكاتدد!ص!حد331

الفئدلنهأتلنبلقالمشلركةالبيولوجلةال!الماررمنكللروهنكيعلقد

الييشيرلاالتكولنسفرولكن.الاستنئاجبهذالسمحالتي
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إفن.الطيورظهوروبعدالسأدساللومفيالاالارضيةالحيواناث

،مقبولغيرهذاوالطيورالارضيةالحيوانأ!ظهورفنظام

العلم.دصلقالفعليوالمنطق

بهائمكجنسهأالحلةالكألناتالارضلئخرجاللهوق!711-

كجنسهاالوحوشالملهعملكن!لكوكان،11كجنسهاووحوشودبابا!

حسنأنهاللهورأىكجنسهاالارضدبابا!وكلكجنسهاوالدبابأ!

علي(كذا)ويلسلطواكشبهناحم!ورتناعليالانسانلنعملاللهوقل

الوحوشكلوعليالمبهالموعليالسماءطوروعليالبحرسمك

يعددالخل!لماموصفوفي.الارضعليلزحفالمتيوالدبابات

الافوا!اليويشيرسابقاالمذكورةغيرالحيةالمخلوقاتكلالكاتب

نرىوكما.والمحيواناتالمناستصرفلحتالموضوعةالمختلفة

ظهوربعدالارضيةالحلواناتظهوروضعفبىيكمنالخطأفإن

بعدصحلحبشكلمحددالارضعليالانسانظهورولكن.الطلور

الحيه.المكأئناتمنالاخرىالفثأتظهور

منالأوليالثلاثةبالآلا!الخلقعنالمتوراةروايهسهي8-

وفرغ(كذا)جندهابكلوألارضالسماءفأكمل!11المثانبىالاصحاح

منالسابعاللومفيفاسلراحعملالذيعملهالسابعاليومفيالله

فيهلانهوثدسهالسابعاليوماللهوبارك!لالذىعملهجميع

والارضالسمواتمبادئهذه،11للخلق!لهجميعمناستراح

:اللعليقاتهذهالسابعالميومروايةوتتطلب.خلقتحلن

الكلماتهغى

كلمة.بالقدسالممقدسالكلابمدرسةترجمةنصهووالنص

(صهس")استراحكلمة،المخلوقهالكائناتحشدهنالعنى(جند)

العبرلةالكلمةترجمهفيبالقدسالكتابمدرسةمديرطريقةفتلك

الراحةلومجاءهناومن.الدكةوجهعلبىذلكلعنىوالتيشبأط()

نايفلرضالليالمراحةهذهانوواضح(السبيوم)اليهودعند

اذءلعليللهاولكناسطورههيالامسله!لانبعدأخذهاددالله
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الذىالنصمنتاتىهناالمدروسهالخلقروايةاننسيانيعجبلا

الوريثونوهم،الكتبةأوالكهنةكتبهالذي(بالكهنولي)يسمي

الميلاد.قبلالساثس!المقرنفىببابلالنفبىنبييحزثيالالمروحيون

الملهويه()الخلقروأيتيأعادواقدالكهنةهؤلاءأنومعروف

اهتماماتهموحسبمشلئتهمعليصياغتهماواعادوا(الألوهيملةو)

كأنالتشريعيطابعهاانفأئلاعنهاديفوالابكتبالئيالمخاصه

نلك.صلممحةعاليهأعطيناوقدجوهرلا

بعدةالكهنوتيالنصيسبقالذياليهوىالنصيشلرلاحينعل!

الكالبفإنالاسبوعطيلةعملهمنتعبالذياللهراحةاليقرون

الدفيقبالمعنىأياماليروايتهيقسمإنه.روايتهفبىيدخلهاالكهنوتي

التيالسبتراحةعليالروايهمحوريضعوهو،الاسبوعلالام

منأولهواللهإنبقولههذاعليمؤكداالمؤمنلناماميعللها

بمنطقالخلىروايةانتقادالعمليهالضرورههذهمنوابلدأاحترمها

بالوهم.بوصفةالعلممعطيا!لسمحبشكلهذاكان.وإنظاهرديني

الادراجهذااسبوعاطأرفيمالمتعاقبهالخلىمراحلادراجان

لقبللاالمدينيةالطاعةعليالمحثبهدفالمكهنوتيالمكاتبارادهالذى

العلمية.النظروجهةمنالدفاع

عليلمقدوالارضالكونتشكلأنالامنافىقمامافمعروف

الممعطداتشممحلاالطولشدلدةزمنيةفدرأ!علبىتملدمراحل

سلهيالروايةكأنتاذاوحتى،تقريباحتىمدلهابتحدلدالحديثه

لوم)السابعالحومالياشارةعليتحتوىولاالسادساللوممساء

نعتبرأنلنامسموحاكاناذاوحتى،الملهفيهاسترأحالمذى(الراحة

المحقيقيبالمعنىالامأولس!محددةجمرفترا!هوفعلاالمقصودأن

فيهالاحداثتخاقبانحيث،مقبولغيريظلالكهنونيالنصفإن

الروايهتبدواذنوهكذا.الاصللةالمعلملةالمعلومأرريناقض

غلرآخرشىالمىلهثفكانمبئكرنجلالىكبناءللخلقالك!نوتلة

)79(؟بألحقدقةالتعرلفا

تاريخاليترجعالروالةهذهايضا-المخلقعنأليهويةالروايه
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-جداقصيرهروايةوهيقرونثالظةبحوأليالأوليمنفدمااكثر

كان!هل،الكهنوليهالمروايةبعدفيمااليهاأضدفالتىالروايةهذه

المنصكاناذ)مائقولانأحدسملطيعلاالقصد؟منالقدرهذاعلي

كانت)ذأمألقولاناحدلسلطلعولاالازمنةصبهر!طعفداليهودى

نايمكنكانماكلفعؤتمئلحوزتنافيالتيالقليلةالسطور

الخلق.عنللتوارةنصاكدمعليهلحتوى

واضحبشثلالارضلشكلاليتشلرلاالمد!يةالروالةان

اللهخلىمخدانهالمضمنىللف!يدعانه،السماءتشكلاليوخاصة

بعد(نزلقدالمطريكنفلم)ارضيةنباتاتهنكئكنلململاطسان

.الارضسطحتغطيكأنتالغمقمنالاليةالمياةانبرغمهذا

الولمح!نفسفيبستانأاللهزرع11:للنصاللاليةالبقيةهذاولؤكد

وق!نفسفيالنبا!عألميظهروهكذا،11الانسانفدهخلىالذى

ألانسانظهرفقدخطأعلملأوهذا،الارضعليالانسأنظهور

وأنللنباتا!حاملةبعلدزمنمنذالارضكأن!حينالارضعلي

بينمرتقدالمسثوأتماليينمنكمنقولاننستطيعلاكنا

النصاليتوجيههيمكنالمذىالوحيدالانلقادهوذلل!الحدثلن،

بالمنسبهالانسانخلقلحظةالزمنفييحددلاففلما.للخل!المهودى

الكهنوتيالنصلضعهالذيهذا-الارضوتشكلالعالمتشكلالي

لمهذايوجهكانخحليرانتقادمنلفلتفإنه-الخلقاسبوعنفسفي

الاخلر.

الكونتكونتاريخ:ثانيأ

يحددالقديمالعهدمعصياتمعافقبأللؤمؤلسسأاليهودييمالمنقو

0576عاممعلتفقالمميلادى9991عامإن.بدقةالتااريخينهذين

منقزباأكلثرنكونولكي،العبرلةالروايةبحنبالعالمهتلقمنذ

تقريبابيحثدالعبرىاللقديرهذابحسبالعالمخلىانلنقلالحقيقة

)89(.المسيحميالدقبلقرنا37

ابراهيم:إليادممنأ-

22-هأأ-4-5-أبألاصحاحاتانسابهفياللكوينسفرلقدم
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منذمباشرصلبمنابراهيماسالفكلصالثقهفيغايةمعطلا!

إليبالنسبةسلفكلووفاةميالدلوارلخبلحديديسمجبهذاوهوآدم،

لسفرالكهنوتيالنصمنكلهاالمأخوذةالمعطياتحسبآدمخلى

منلحدلدا!يعطيالذيالتوراةفىالوحيدالنصوهو.اللكوين

رأىكد-المتوراهتقولكما-ابراهيمانيسشجومنه.النوعهذا

المعامفيابراهيمما!وقد،آدمميالدمنا489العامفيالنور

.آدمميلادمن2123

بتكولنيتعلقعماالاجابةهناعسيرة؟الحديثالعلميعلمناماذا

الذيالشمسيالنظامتكونعصرهولركيمهلمكنمأوكلالكون

عنيفصلناالذيالزمنوبقدر،مرضبتقريبزمنياتحديدهيمكن

.السنواتمنمليارونصفامليارا!اربعبالشمسيالنظأمتكون

المعطداتعناليومالثابتالواقعيفصلالذىالهامشنقيسوبهذا

.99()القديمالعهدمنالمستخرجه

المسيحيالمصرإليابراهمهن2-

شانهامنحسابيةمعلوماتألةالفترةهذه!التوراةتعطىلا

اسالفحكنالئكوينسفريعطلهاالتىكللكثقلقةنفويماالىلقودان

علدناوالمسلحابراهيمبينيفصلالذىالزمننقدرولكى.ابراهيم

.اخرىبمصافىرنستعلنان

وبهامشالمميلاددبلقرناا8بحوالىابرأهيمعصرحاللاويحدد

عنالتكوينسفراشارا!منالمؤلفةالمعطلهوهذه.صغلرخطأ

هذاتارلختحدلدالىنفودوادمابرأهيمبلنتفصلالتىالزمندهالفترة

3بحوالمىالاخير Aالمسيح.قبلكرنا

الذىالمغلطمنيأتىوخطؤه،جدلاىبلاخاطئاللقديروهذا

التراثعلدكالعتمدالتىوابراهيمآدمبينالمدةعنالمتوراهتحتويه

نعارضان!مرنافىونستطبع.تقولمهلتحدلددالمااليهودى

معالحدلثةالمعطيا!انفاقباستحالةالتوراةلحقيقةالتقليديينالحماة

السالسالقرنفىالميهودلمكهنةعلهاالوهملة؟المنىالملقلايراتهذه

لمتحل!دكقا!ةاللقليراتهذهاسلخدمتطويلةلقرون.المللادفبل

موا
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ظهورتاريخيخصفلمأاما.للمسيحبالنسبهالقديمالمعصراحداث

بأبعدبتعريفةشممجالحديثةالمعلصةفالمعطلاتالارضعلىألانسان

يوجدكانالانسانبكنقئتعاننستطع.فقطدفيىغرحدمن

حيةكألناتعنيخئلفتجعلهالذىوعملهذكانهبطاقةالارضعلى

.تقديرهلمكنتاريخعلىلاحقةفترةفىتشريحلالهمقاربهلبدو

ذلكومع.ظهورهتاريخدك!قبشكليحددانيسلطعاحدلاولكن

ويحسبوعاملةمفكرةلانسانيهارووجودالميومنؤكدانفلمكن

هذاويعود.السنلنألوفمنعشراتمنلدكونبوحداتقدمها

أكثراعلبرالذيالتاريخقبلماإنساننموذجعليالتقرلبيالتارلخ

-Neoللنموذجكربأالنماذج anthropiens(كرومأن!ون-انسان

"Cromag).أنهالبدولبقألااخرىاكتشأفا!هناكانشكولا

أقلانماطاتخصوهيالارضعلمحددةنقأطفيتمتقدانسانله

الوفمنالامنبوحداثقدمهاحجمولقدرpaleo-anthropieكم!تطورا

فألمعطياتحلىأيهعلي؟!حقيقيونبشرحقاهمهلولكن.السنلن

لسمحونلك(كرومانيونانسان)يخصفيماكافبشكللقيقة

لاوائلالمتكوينسفريحددهالذيالعصرمنبكثيرأبعدبوضعهم

مناسلللاجهلمكنمابينواضحةالفأقاستحالهاذنهناك.البشر

علىالانسانبظهورالخاصهاللكولنلسفرالحسابيةالمعطيأت

.(001)!رنافىتأسسماالمعارفاكثروبلنالارض

المطوفان:ثالثا

الدهويهالطوفانروايدىفىالدناقضنواحىمنمعالمجئهمامرمع

مناكثر..11:بوكييهموريسالفزنسىالطببصحددوالكهنولية

المعبريةالمطوفأنروأيةاتفاقاستحالمهتثبتالمئاريخلةلمحالممعطياتذلك

انوالوأثع11:بقولهذلكعلىولبرهن."الحديثهالمعاريفمع

فاذا."لقريبأ.مقء18.أ-008بالسنواتلحددابراهيمعصر

22قبلحثقدالطوفانكان iبذلكلوحىكما-ابراهيممنسنه

-21القرنفىيقعالمطوفانفان-الانسابفىالتكوينسفرروايه
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منمختلفةنقاطقبلهمنظهرتكأتالذىالعصروذلك.مق22

تلئها.التىللاجل!أطئهااندقل!ومجثمعا!حضأرا!الارض

سبيلع!،الحقيقةهذهبتأكيدشدمحالحديئةالتاريخيهوالمعارف

الدولهشمبىالتىهىلمصربألنسبةالفترةهذهفى:الممن!

الفئرةتاريخهوبالئقريلاوهذا،(.مق21..)والوسطى

كان!لبابلوبالنسبه.عشرةالحاديةالاسرةقبلالأوليالوسطي

الئالثة.أورأسرةالفترةفىهذه

واالحضارا!هذهفىأنقطاعلحدثلمانهجيداالمعروفومن

وابرمتهأالبشرلةيخصجماعىاعدامأىلحدثفلموبألدالىغيرها

.الدورأةلقولكمأالبشرمعالحيةالمخلوقا!يعمقل

لملانسانلصفماالث!ةالتوراهرواياتأناعتباريمكنفلاوبعد

نافلابدموضوعيننكونأنأردناوأذا.الحق!قةمعتتفقامورا

الحقيقةتعبيرتمئللااللنأوصلتالتىالنصوصهذهاننقبل

10()1.

المفدسة؟الوحيلغةأين

الحيةاللغا!منلغةالفىالىالمقدسالكلأبترجمةتملقد

طبعواولقد.المحللةالقبللةوباللهجاتبالعالمالموجودةالمختلفة

مقدسكتابأءفىوحدهمللعربالمقدسالمكتابونشووأبالفعل

لهجاتبمختلفولغئهلهجلهفىألاخرعنمنهمواحدكليختلف

الضونيه:بالصورةواضحهوكماالالىبالترتيبوهىالعرب

عامالفصحىالعربيةباللغةالناطقينللعربالعربيةاللغةا-

.أم871

.أم298عامالعربلليهودالعبرلهاللهجه2-

.أم3.9عامتونسفىللعربالتونسيهاللهجه3

م27918عامسوريافىالعربلمبعضالسريانلهاللهجة4-

.أم039عامبالجزأئرالعربلبعضالجزائريةالعربيهاللهجة5-

عاموتونسبالجزائرالعربلبعضعاميةجزالرلةاخرىلهجة6-
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م.3391

ام49.عاممصرفىالعربلبعضمصريةعربيهلهجه7-

.أم329عأمالعربرهالمغربللهوداخرىعبرلهلمهجة8-

.أم872عاممالطاجزيرةلاهلملطيةعربيةلهجة9-

.أم329عامالمغربفىعاميةمغربيةعربلةلهجهأ-.

.2591Xعامالمغربفىالعربلبعضمغاربيهةصبهرلهلهجةإ-ا

أمه469عامفلسطينلةعربيةلهجةأ-2

سكامالسودانلجنولا(ليكمتصبجلكم)سودأنلةصبلهلهجةأ-3

.أم559

عأماللهجاثمنلوأحدةلالينلهبحروفمطبوعةطبعةأ-4

.ام279

cانحأءلبعضخاصرسمذاتعربيهبحروفمطبوعهطبعة-أ

.1()20ام119عامتونس

والنفسهق!الربانتعلمناالمقدمةالنصوصكانتوأن

لفهملاحتىلغتهمونبلبلالارضالىلنهبط:السماو!لمجمعه

وجهع!وفرقهملغلهموبلبلالربهبطذيكغدأوبعضابعضهم

لانالبلبلةومعناهبأبلالممكانهذاعلىأطلقواثمومن،الارض

المشريفالوحىنزللغةفبأي.جملعاالنأسلغالافيهبلبلكدالرب

عليهماالمسيحيسوععلىنزللغةوباى؟!عمرانبنموسىعلى

!؟السالش!

بلغا!المعصومالوحىلغهعناعتيضفلماذأ،الاجابهكاتايا

نفسالترأجملهذهفهل-حدثوقد-لمقدكانفاذا؟!غيرهأ

واحدهلكلمهمختلفاسم0002هناكان؟!الامللغةالتىالقداسه

وباليونانيهomforesبالانجلللزية:11المعزى11هيبالمعربية

نزوستركمأبالافريقلهويمئوكوزيزىبالزوليةParacletباراكليتوس

الخ....

الروحنزولمنمستمدةقداسلهوانماذاتيةليسثالملفظثداسةان

مناحديملكهالامهمهالقدأسةثوبالالفاظوالباسبه.القدس
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المقدسفأللفظ،نهايةمأواهأولاهملابدايةمصدرهافلاهمالبشر.

نملكه.ولايملكنا

التراجمفىالنصأختلأف

التكوين22الاصحاح41الفقرة-ا

الموضعأسمابرأهيماسمى11:أم181سنةالعربيهالترجمهفى

أسمدعا11ام844سنهالعبيرهالمترجمةفى11زائرهاللهيرحممكان

فدعأ!2291سنهالعربيةالحرجمةوفى11ير!الربالموضعذلك

الربجبلفىأليوميقلىانهحتىيراهيهوالموضعذلكاسمابراهلم

.11يرى

التكودن.31الاصحاح2.الفقرة2-

Aوام625سنهالعربيةالترجمهفى 4 fعنأمرهيعقوبفكلم11أم

امرهيعقوبفكئم11أمء82سنةالارثلةباللغةاللرجمهوفى"حميه

دلبيعقوبوخدع!ا2291سنهالعربلةالترجمهوفى11لابانعن

.3الارامىلابان

اللكوين.94الاصحأح351-الفقرة

منالمقضدبلزولفلا11ام48و1625سنهالمعربدهالدرجمهفى

الامم،ئتلظروالمحاهالكللهالذىيجئحتىفخذهمنوالمدبريهودا

العربيةالترجمةوفى.شللوهلفظترجمه11الكللهالذى11فلفظة

الىامرةتحتمنوالرسميهودامنالقضيبلزولفلا!اام811

11لههوالذى11فلفظه."الشعوبدجدمعواليهلههوالذىيجئان

قضيبيزوللا11ام299العربيهالئرجمهوفى.شيلوهلفظلرجمة

لكونولهشيلونيألىحئىرجليهبينمنومشدرعلهوذامن

وفى".سيرسلالذى11اللنيةالترجمهوفى".شعوبخضوع

.11شيلا11الارلدةالترجمة

.الخروج3الاصحاح41الفقرة-4

Atوء162سفهالعربيهالترجمةفى i(أهيهلموسىاللهفق!11م

الذىالازلىلهثلى11امA))اسنهالعربيةالترجمهوفى11أهيهأشر
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أهلهلموسىاللهفق!11ام299سنهالعربيةالترجمهوفى11يزالطلا

11اهيهالذى

04الخروج17الاصحاحاءالفقرة5--

منبحاموسىفأبتنى11أم844وء162سنهالعربلهالترجمةفى

وبنى11أم181سنهالعربيةالترجمهوفى11!متىالرباسمودعا

فبنى299111سنهالعربيهاللرجمةوفى11علمىاللهوسماهمنبحا

.11نييهوهاسمهودعامذبحأموس

.الخروج03الاصحاح43الفقره-6

11فائقهميعهمن11أم844و1625سنهالمعربيهالترجمهفى

11الخالمصالملكمن11أم181سنهالعربيةالترجمةوفى

11!رةوقنةواظفاراميعة11أم229سنيالعربيىالترجةوفى

تثندة.34الاصحاح5الفقرةفى-7

جمدموسىهنكفمات11ام4Atو)25Iسنهالمعربلهالترجمهفى

موسىهنكفما!11أم181سنهالمعربيةالترجمةوفى."الرب

11اللهرسول

.دشوع51ألاصحاح13الفقرة8-

4Aسنهالعربيةالترجمهفى t(الابرارسفرفىمكتوباهذاالس!11م

سفرفىمكتوباهواليه11ام811سنهالعربيهالملرجمةوفى،11

سفرفى...."أم299سنهالعربيةالمترجمةوفى،11المسلقح

سفرفى.،..11أم83سنهالمفارسدةالئرجمةوفى،11ياشر

.11ياشاسفرفى....11)825سنهالاردلهالمترجمةوفىيأصار"،

.أشعلاء8الاصحاحا-2المفقرة-9

ملرجالكخذالربلىوق!11أم844سنهالعربيهالترجمةفى

ادع.سريعااسلبمستعجلاأنتهبأنسانبكئابفيهاكتبعظيمأ

سنهالعربلةالدرجمةوفى11عاجلاوانهببسرعةاضكم)سمه

جلددةصحيفةصحدحاملرجالكخذالربلىوك!11ام181

حضر.لانهالغنانمنهبليضعحأدإنسانبكلابةفيهأواكبكبيرة

.تجدهوانهبوابسرعةاغنماسمهادع
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متى.11حلاصحاا41ةالفقر-01

تقبلوهاناردتمفان11أم844وأم181سنهالعربيةالترجمةفى

فأن11ام816سنهالعربلةالترجمةوفى!الأتىانالمزمعأللدافهو

سنهالعربيةالدرجمهوفى11بالاتيانالمزمعهوفهذاتقبلوهاناردتم

.11لأتىانالمزمعايلياهوبهذأتقبلوأاناردلموان299111

دوحنا.4الاصحاحالاولىا-ال!رها

علملما11أم844و1831و1811سنهالعربيهالترجمهفى

علملما11أم86.و1816سنهالعربيهالترجمةوفى."يسوع

.11الربعلمفلما299111سنهالعربيهالترجمهوفى،11الرب

يوحنا.5الاصحاح2الفقرةا-2

،11صدابتبالعبرانيةلسمى11ام844سنةالعربيةالترجمةفى

بالعبرانيهلهايق!11أم299وأم086سنةالعربيةاللرجمةوفى

بالعبرانيةشممى11أم811سنهالعربيةالمترجمةوفى."حسدابل!

12حصدابت

61الاصحاحكونثوسأهلالىألاولىبولسرسالةاخرأ-3

ربنايجبلاومنالا11أم816سنةالعربيهالترجمةفى21فقرة

11أم844العربيةالترجمةوفى11أتىمارنملعونافللكنالمسيح

وفى11ألىمارانمحرومافليكنالمسيجيسوعربنايحبلاومن

فليكنالمسلحيسوعالربيحبلامن11م8أالعربيهاللرجمة

سنهالعربيهالترجمهوفىجاءقدللربأياتىمأرنمفرورا

اناثيمافلدكنالمسيحيسوعالربيحبلااحدكأنان11أم299

.11اثاماران

.6فقرة.144-مزمور

هيالثقد11اليونانلةالمنسخةوفى11أذنيفتح!11العبرانيةالنسخةفى

.11فتحتأدني11العربيةالنسخهوفى11جسدالمي

.28فقرةا.5مزمور5-11

هم11الدوناندةالنسخهوفى11قولهعصوأمأهم11العبرأنيةالنسخةفى

.11ك!هيعصواولم11العربيةالنسخةوفى11هولهعصوا
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منوهىبعضأبعضهاالتراجممقابلةمننماذجفهذهوبعد

مسلقله.لراسةلهاواثردفيهاتخصصلمنالممتعهالللاقضاساليب

الملاهوليينكبارولقولأقول11:فليبسخلللابرأهيمأ.دلقول

وحففزيادةمنالفادحةالمبشريهالبصماتمنبالمرغمالمعاصرين

الممقدسالكتاباسفارفىواقحاماسقاطومن.ولبديلتغييرومن

ببصمأتلصبفلمالاولىحالتهاعلىبرمتهااجزاءزالتلافانه

منقطععلىساطعلبرهانأصليةظلت.الاطلاىعلىبشرله

مريمابنعيسيالمسيحمقالاثمنوقطع.الأصليةالتوراة

الأصليالانجليلوهىالأصلدة

فىالمترجماتاختلافعلىالانالصداولالمقلاس!فالكلابنعم

الطبعة-البيروتيهالعربيةلل!رجمةنسخةوامأمىهذا.صحرنا

عامالمنشأهيكيةالامرالتوراهجمعيةبمعرفهام369عام-الئأمننة

للتوراةووحيدةهامةاجزاءبشمللازال-بنيويوركام681

يؤمنمنكلانحلى.للهوالحمدكئلروهى.الحقلقيينوالانجيل

لمأماالمقدس!الكئابويتبعمريمابنعيسيالمسيحوبرسولهبالله

أصليهاجزاءمنيشملهبماالمقدسالكلابفان.الراهنةحالدهفى

.1()30ريبولاالاسلامإلمىسيقوده

..وعليه

والأوهدميهال!هودة-النال!التورأةرواياتأناعتبارلمكنلا

نااردناواذا.الحقلقةمعتلفقامورأللانسانتصف-والمكهنوتيه

اليناوصلتاللىالنصوصهذهاننقبلانبدفلاموضوجميننكون

الحقيقه؟غرشيئااللهأنزلهل.الحقيقةتعبيرتملرلا

بالاسلعانةالناسلعلمإلهفكرةلضورالممكنغيرمنانهالوالمحع

وجودأفتراضذلكيئيرأنوطبيعي.مئتاقضةبأوهامبل..بأوهأم

أنلقلثوالتىالمتوأرثهالاقوالفىإما-البشربوأسطةئحريف

الاقوالهذهتحدلدبعدالنصوصفىاولاخرجيلمنشفهدا
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علىعدلقداللكوينسفرملرمولفااننعرفوعندما-المتوارئة

نجدحلنندهشفكيف.كروقثقمد!علىوهذامرسنالاقل

الاشياء.واقعمعتتفىانيستحيلرواياتاومعقولةغيرامورافله

دكنلمان-البشردةالعلميةالمعارفلقلا!مسمخانمنذوذلك

الاحداثبعضعنكافيهمعرفةبأمت!الاقلفعلىشئكلبمعرفة

الروايكاتفاقيدرجهعلىالحكمبلاكامةالمعارفهذهشممج-

بهذاالاكتفاءمنإذنمنطقيهاكئرشئفأيالمعرفهبهذهالقدلمه

الانسانالالضعلاالتىتلكالئوراهنصوصلأخطاءالئفسير

:إذن؟النقاشموضع

بالممقابلةشممحالقديمالعهدتعالجهاالتىالموضوعاتمنقلللأ-

الحدينه.العلوممعطياتمع

يكلبونفهم.تاريخيطابعذاتأخطاءع!تحتوىالتوراهإن2-

مختأركشعبمعهميتلائموبماالح!مقتضياتحسبالداريخ

الأميين.شعوبصيخلالف

واالمعقولةغيروالأمورالملنلأفضا!منكبيرعددهناك3-

فدوعلمياوتاريخيامنطقيالفسيرنفبلانيمكنلاالتىالمقبولة

العهداسفاربلأللفيخلصفلمأالمحدثدنالنقادأشهراليهاتوصل

وأحدائها.ولاريخهاالمخلالفهالقديم

نفسهالنصالىاللاحقهوالاضأفاتالمختلفةالتعليلاتان4-

سكدالنصعلىبعدفلمادخلتاستدلالميائماضيفتاللىكالتعليقات

.أخرىمرهنسخه

.1(0)4حرفلامأخذاالنصنأخذانلجبلا5-

علد!ايطلقالدىالاسفارهذهيكتبلمالسرعلدهموسىان6-

موسبى.النبىالىوينسبونهاالتوراةانهاوالنصارىاللهود

طويلةبأزمأنموسىبعدعأششخصالاسفارهذهمؤلفان7-

.جدا

الاسفارهذهعنمخلالفاسفراكتبقدال!مملامعليهموسىان8-

.المشهورة
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الخمسةألاسفارمنبكثيراكلحجمهفىكانموسىسفران9-

المئداوله.

مختلفةومصالرلأرلخيةمرودأتمنالحاليةالاسفأرجأمعأ-.

موسىالىالفريسيوننسبهاثمالوحىطريقعنولس!مختلطة

.وافتراءزورا

جمعاو..مقدسكلاباللوراة11كلابهفىللوتأكسلالمؤرخيقول

:11الاسأطلرمن

والملوكوصموئللوراعوثيشوعواسفأرالخمسةالاسفأرا-ان

.1()55صحبحهلبس

!9()صالف!بشؤونالتامالجهلفريسهكانالتوراةسطور2-كاب

(156)صمقللهاوهناالحسابعلمفىجداضعدفةوالملوراة

انهأقلبلفهلاىلحداجلانصوصعلىالتوراةدلطوى3-

المرهوفىابنأءستهانجبتلينهان9()صفهمكلعلى!مبية

دضاهاالتىالمسنواتعددنعرفونحندلنةابنتهاأنجبتالسبعلن

لخالة!يعقوبولمعهنزاصكهالثاءففىلابانخالهبيثفىيعقوب

لكوين")بغنمكسنينوستبابنتيكسنهعشراربعخدمتكلقد

الئامنالعامفىولدكدرأوبينالبكرابنهيكونانلجباذا31/41(

لقد)تقديراقلفىعامينخلالللدلمللئهانتنكرناواذافقط

عنف!هماتوقف!اللنينالعامينطدلمةزلفاجارسهألعقوباعار!

المسادسالعامفىجاثدينهولادةاننفدرضأنفيجب(الولاده

الرابعةتجأوزتقدالطفلةتكنلماذالاباندارفىلعقوبلاقأمة

ارضالىورحلخالهدلأريعقوبتلنعندمابعدعمرهامن

ثينهحبفىولمحعالمكنعاندناضالىيعقوبوصولوفورالكنعانيين

.136()صعمرهامنالرأبعهتجاوزتبالكادوالتىشكيمابى

التوراةمؤلفلزعماللذانلعقوبابناولادىشمعونانكما

وشعبهماشكحوابنهحموربنيفىالبشعةالمجزرةارتكباانهما

فىمأوكلوالحملروالمغنمالبقروأخذواالمدينةلعقوببنوونهب

http://kotob.has.it



ونسالهمأطفالهموكأثرولهمجميعوسلبوأالصحرأءفىوماالمدينة

أحدهمابالكادغلامينلالزألانكانا.(35/25تكوين)وبيوتهم

ذكورأبادعندماعشرهالحادلةفىوالاخرعمرهمنالعاشرةفى

!؟هذايدهشكمهلونسالهابكاملهاالمدينة

غادردنئوحشيسلوكيكونانهشكلاالروالهصح!ان

ناظهرفقدالتورأةبلغةلاالملحضرلنبلغهتحدثناأذاهذاوخسيس

فقد.عهدولالهمذمهلاطرق!طاعمجردهموناسهيعقوبأبناء

بسالم.والعلشوالئاخيالصداقةيدومدوالهمبلادهمالبالداهللمحدم

العابروناللصوصيغدركمابهمغدرالمختارلهوهشعبولكن

!.اسرائيلابناءمنللدماءوتعطشأوسفالهغدرأأكثرقأتلثمهفليس

.138()ص

.5(.)صالخجلعلىتبعثالتوراتيةالنصوص4-

والتصحيجمقبولغدربعدأالحقدقةصبعيدهالتوراتيهالخرافا!ء-

روالةمعيللافضكلياتبديلااللكوينسفرعرضهمأبدلالمسيحى

.2(3)صارةالمتو

البرودوق!يتنزهفهوتمامأجسديكالنالتوراتيالإله6-

الثرثرةدالمانهكما31()صأنسانكأيويحاربويصارع

72()صلاقوالهنسيانهبسرعةيتصفالتوراتيوالاله3(8)ص

دأكلهومأويهضمايضاويأكلويسروينفخدصنعالتوراليوالإله

(29)صالقيظيسببهالذىالضيقعلىمنيعاليسوهوبل......

.الربلانهالبشريالبرأزرائحةلطل!ولا

.38()صبانتباهلقرأعندمامسلكتابالمتوراةان7-

الجوهرىالنقصتعانىتزاللاالتوراتيةالجغرافيةالخارطه8-

.1(4،80.)ص

بنا!منالجميالتالفتلاتوتعشقللاحقالتوراتيةالملاكه9-

الزيجأ!تلكمنالعمألي!فولدواالاثاممنكئيراويق!رفواالمبشر

.58()ص

يهوهبينقيلوماحدثمايصفالئكوينكلابمؤلفأ-.
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وبرىموجوداكانالمؤلفانلحسبالقارئتجعلبدقةوأبراهيم

انهاوعليههبطوحداانامأحلىىوعلى.عينيهبامشىكل

بههدفاختلاقمجردولوطابراهيمقصه()9ص)خارقكذاب

ضروبمختلفورضىبأذعانالمؤلفدونجاهلاخرقمؤلف

الصرلجلللاقضهابالايلقىاندونالشنيعةوالسابقاتالشالنات

.1(80)صالمعاديالفيزلائىوعجزهابلوتشويشهأ

العاقروانجابالمغلقةالارجامكئر!الئوراةعجالبمنأ-أ

!أ90)صالمسلة

الئابتولكنالتجاربينالرالجهالفضةعنالغرلبالمحديثأ-2

ابراهيمزمنفىالنقودسكلعرفلمكنعانارضأنتأريخيا

.1(41)ص

والقوادبألكذب-وحأشاه-ابراهيميصفالتكوينسفرأ-3

يشحخسيسوحشبىسلوكوصاحبزوجتهجسديبيعوالبنحيل

(11ا)صأمهوهاجرالطفلاسماعللتجاهالاشملزازويئيربالنذالة

هراءمجردويعقوبوجمسوورفقةاسحاققصهتكوناناماا-4

المؤمن!نيخدعكذابمجردالملوراةملهمالقدسوالروحسخيف

نايمكنانهبذلكمؤكداالاحمىالتخرلفهذاأمئ!منبأمدفه

القصةهذهاناوبلعلىيخطرماكلالسذجللمؤمنينلروى

كأىامأمنا-المخلارالمشعبإله-لهوهيملروغدئذكلهاصحيحه

مثلأبلهببركةبركتهربطعلىيرغمةلمأحدالانعادىمغفل

جنائيفعلأمأمهناونحنلذكرعناءدونلعقوبخدعهالذىاسحى

رفقةوالدلهتدينكماوالكذبالتزويربجرميعقوبتدلنمحكمةفأي

والتصملمألاصرارسبقمعالجرمارتكابعلىوجرضهكشريكة

نفسهيهوهوخدعبلاسحقوأباهعيسواأخاهخدعفقد126()ص

جبلفحسبيهوالإلهوجهفىيصمدلميعقوبانكما128()ص

حقهلهخلعانهعنالنظربغضايضاعلدهوانتصرصارعه

35()1.

لاجزءالؤلفكلهاوشنأعأتهاثاماربقصهالمرلبطةالقدراتأ-5
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منالرغمعلىلدحضهالاوالكنيسةالممقثسالكلابمنيتجزأ

نفبلانضكرلباالدس.المنفسفىشرهالذىوالاشمنزازانحط!ها

زواجلنفىفشلتانبعدزوجهالوالددحبهمجردتصبحانثأمار

رفعالىالضأالفشلهذايثفعهاانايضاشيبيبدواولا؟متتاليين

كما؟الثألثابنهيزوجهااننسىلانهمنهانتقاماحميهأتحتسلأديها

ابنيهزوجه-كنتهبحرقويأمريهوذايجرأانالمعقولغيرمنانه

شلئايملكلاالتىكنعأنارضفىوهوظنهحسببغأءالحامل-

العقابنارولضرمللتوامرةينفذانهوضابةالاشدوالامر؟فلها

.1(46)صالغريبهالارضتلكفىقاضيوكأنه

إلاالممشاهدمنيحلويلالأنهاضافهأياللاو-كتأبلايملرا-6

وكتاب.وأبيهودنادابوقصةكهنةوأبنائههارونتكريسمشهد

ئعخلالفؤمسملوطوللتعدادأالجوهرحيثمنهواللاو

11الممقلدس11الممؤلمففلهولعرضالميهويةوالطقوسالمقرابينضروب

الأهتمأمودوليوالنجسةالطاهرةوالحيواناتالكنهوتعنروسه

منمبلبلاكماكلههذامنلمدينافيتالفبهوالمصابينالبرصلممرض

قاتلمللبغيرلقرأأنيمكنلاالليالمئتاقضةالغرلبهالتعل!مات

Y(.18)ص

جسلدهكلهأأنهاالتوارللةالعقوباتفيالانتباهيلفتماإنأ-7

لأتيلاالقديمالعهدانإليبالإضافهواحدةروحية!وبةفيهاليس

لهوهاهلملقدفصولمهمنفصلاىفيالممطهرأوجهنمفكرعلى

أسفارمنأيففيقطبأرواح!يهملمولكنهيهودهلبرزبأمكنه

702(.)صالقدسالروحخلودلجيرتععلاالنوراه

أنسواءحدعلىاليهوديةوالكنسيةالمسيحبهالكنيسةتؤكدأ-8

بأنأحدأيظنألاويجب،موسىتأللفمنهيالخمسهالأسفار

وأكفدنفسهلآحدسولتماوإذاكلبهايئرونالكائنصهرغيرأحدأ

اللاهوشنلأنالكنلشهملهخارجمطرودأنفسهفسدجدذلكيخر

كلخأالأسفارللككبمنهوموسىانعللىالحمدربعناديؤكدون

القدسالروحطوأنكلماتهامنكلمةأخرإلمىفيهاسطرأولمن

http://kotob.has.it



لممقلسمانموسىوإنكلمةكلمةايهألقنهمنهوالحمأمة"

ويصفودفنهفاتهكرسلنلكالبساطههذهبمل!بتركناأنلستطع

الكلماثببعضنفسهيمدخأنلنسولمبللمموتهاللودحزنلنا

المربلمحولحسبموآبأرضفيالربجمدموسىهناكفمات

إنسأنيعرفولمففوربيمقبلموأبأرضفيالجوأءفيودفنه

فينبىبعديقمولم..موسىإسراثللبنوفبكىاليومهذاإلىقبره

1(.)345-."لوجهوجهأالربعرفةالذىموسىملرإسرانيل

لاانعلىسلؤكدالسطورلهذهأخركأرئأ!إنالقولس!ضكى

.2(90ص).قطبكلابتهألموسىعمة

القدلمالعهدإلىالإنسأنأضافهمأضخامهيتضجبهذا
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الجديدالعهد
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الأولالباب

لألاجيلا

المسيححياة

الألاجيلمقدمة

متىانجيل

مرقسأنجيل

لوقاانجيل

يوحناانجيل

الرسولبولمى

والرسائلالرسلأعمالنقد
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منمأخوذهالمجدلدوكلمة.الم!ئا!لعنيTESTAMENTالعهدكلمة

هوهذاولأجل9:11الاصحاح15فقرةالعبرانيينإلىبولس!ول

التعدلاثلفدأءمو!صارإذأالمدعوونيكونلكيجديدعهدوسلط

مقابلفيوهي،11الأبديالميرأتوعدينالونالأولالعهدفيالئي

أهلإلىالثانيهالرسالةفيبولس.يقولالقديمالعهدأوالعللقالعهد

حلىلأنهأذهانهمأخطظتبل:!ا3الاصحاح14فقرهكورنثوس

الذىمنكشفجمرباقالعتيقالعهدقراءةعندنفسهالبرلمحعذلمكاليوم

.ا!المسيحفييبطل

أنكما.والرسل،الانجيل:قسمينمنمؤلفالجدلدوالعهد

والأنبياء.،الشريعة:أيضأقسملنمنمؤلفالمقديمالعهد

ومعناها،11إفانجيليون11الميونانيةالكلمةعنمعربةالإنجيلوكلمة

.(1)"السارالخبر11أو11البشارة11

الجديدالعهدمحلوى

إلىقسمهاوالرسانلالأناجيلمنعددمنالجديدالعهديتكون

فقراتإلىوقسمها،م0012عامبريكانترالأسقفإصحاحات

)2(بباريسأما551عامستيفنونروبرتالناشرمرقمه(آلا!)

ضفارlأسصاء

مدىإنجلل

مرقسإنجيل

!

اسماءالأشلو

سالهالر

إلىالأولى

أهل

تدموثأوس

الرساله

إلىالثانية

تيموثأوس

الأص!ح!اح!اثت
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لوقاإنجيل

لوحناإنجلل

الرسلاعمال

أهلإلىالمرساله

!ت

لأولىاسالهالر

كورنئوسأهلإلى

إلىالثانيةالرسالة

كورنئوساهل

أهلإلمىالمرسالمة

غ!يه

اهلإلىالرسالة

أفسس

أهلإلىالمرسالة

!!

أهلإلىالرسالمة

كولوس

إلىالأولىالرسألة

لسا!فلواهل

إلىالثانيةالرسالة

شمالمونيكىاهل

02

إلىالرسالة

تلطس

إلمىالرسالمة

فللمون

إلىالرساله

ابانيين

رسالة

يعقوب

رسالة

بطرس

الأو!ر

رسالة

بطرس

المئاندة

يوحنارسالة

الأو!ر

لوحنارسالة

الثانيه

يوحنارسالة

النالثة

دهوذأرسلة

يوحنارويأ
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راغذإ

1111جيبسونادوارديقول EDWAARD GIBBON' Sكتابه:في

231.PPأ.DECLINE AND FALL OF THE ROMAN EMPIRE " B"

فأن.صعوبلانتكتنفهفإنهوطريفأنأفعأالبحثهذاكانمهمأ!أ

نستطلعنكادلا.فيهاالمشكوكالضسلهالهزيلةالكنسيالتاريخمواد

الأولالعضرسماءفيلللبداليالحالمكةالغدومنبددأنمعها

إلمىالعظلموالنزاهةالتجردكانونيضطرناماوكئلرأ.للكنيسة

وكد.بالانجيلوالمؤمنحنالملهمدنضكلرالمعلمينمئالبعنالكشف

الئيالعقيدةعلىظلاتلقيأخطاءهمأنالمستهينللمراثبيبدو

يقرؤها.

أنلابدللكأفر،الكأفبوالظفر،المنقيالمسلحيخزيولكن

لنقضياحألمأيتذكر:

الإلهي.الموحيأنزلمنأ-

الوحي.هلا:أانزلمنالى2-

مهمة،السأرةالحبيبهالمهمةإلىاللاهوتعالملنصرفو!د

،والنقاوةالطهرحللفيترفلالسماءمننزل!كمااللايأنةوصف

إن.المؤرخعالىعلىملقىوكآبةحزنأأشدواجبأهناكولكن

الملذلنوالفسادالخطامنالمحتومالخليطعناللثاميملطأنعلله

ضعيفةجماعهبينالأرضعلىالطويلهإقامتهافيبالديانةعلقا

البشر.منمنحله

المسيححياة

فبهاولثوعتالمسدحالسلدحياةنتاولتالتيالمكلاباتهيكثيرة

فيلوحد!لمحدكاتوإن.الأقلامعلد!أواخدلف!الآراء

الضخمالكمإزاءنملكولا،مشاربهافيتضاربتفقدموضوعالها

كأفهنسلعرضانإلاوالمعلقينوالمورخينالنقادتعليقاتمن

ضخاملهعلى-للموضوعإثراءالكلاباتمعظمونتناولالاتجأهارر

التاريخيةحياتهجهةمنسواء-كثرلهاع!-للافوالوتحديدا-
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واحدمعينفيلصبمادامت،واللاهوتيهالروحيةجهتتهامنأو

المسيح.سيدناولعالميمحياهوهوالا

منيسوععن"نكتبانمهمدلألميس!11:ولمزج.هـ.يقول

إلىموجههعناساوللس!،الداريخوجههمنبلاللاهوتلهالنأحلة

المناسحياةعلىلاثيرالهاإلىبلوالللاهوتيةالروحيهحلأتهأهملة

المصوريفعلمانحوعلىبشرأبوصفهأى،واليوميةالسداسيه

البشر.صورةفيإظهاره-لصورهحلن-يلتزمحثلمامأ

وثأئىأنهاعلىوتعاليمهأء،لهتدونالليالوثائقوسنعالج

فلنلمهاتلاوئتأخلالمنالألوههضلاءسطعفإذا.عادلةبشريه

.بداكمااييهسننظرإننانحجبهلنوألضأ،نعينه

لسوعشخصيةعنلمعلومألناالوحيدالمصدريكونويكاد

باللاكيدكأنتوكلهأ،GOSPELSالأربعهالأناجيلفيمحصورأ

إلىالإشارا!ومن،السندنمنعشرا!ببضعوفاتهبعدموجودة

الأوائل.الممسلحيينالمدعاةEPISTLESرساثلفيحلاته

إذا11:ببارس!الأليانلأريخكسمرنيسجنيبلرشارلا.دولقول

جانبأتاركلنوتطورهأالمسيح!ةنشأةإلىتحزبغرفينظرنأما

هذهفيوجدنا،الطبحعةوراءومااللاهوتبعلمييتعلىماكل

للي:فيماتحليلهايمكنجماعهتاريخلةظأهرهالتطوروفلكالنشأه

شخص(لوسيتيبر)الامبراطورحكمخلالالجليلبلادليمظهر

الرسلوعملحلانثويعمللتحدثوصارالمناصريسموعلدعى

الناسوقصحأ(القدامهيوم)الملهمملكه!يامةثربمعلنأاللهود

هذهفيوانشأ.سبيلاالمملكةهذهإلىلأنفسهملجدواحتىبالمخير

)3(ولمكن.المخلصينالأنصاربعضحولهمنوجمعمكانأالمملكة

الخأصعسىبلفكيرفلماسعلقاللقلنالمخبرالمنصوصإلمينالالقدم

أنناإلا،لعبهالذيدورهومدىشخصلهوبصفألارساللهبمباديء

وأن،دصتهفيينجحلممأنههوللعيانواضحأواقعأنقرأنلابد

نفسهإلىنسبهاالتيبالرسالهيصددوالمفلسطينأهلمنمواطنده

لقد.إللهمبهالوحىأنأرادالليالأخلاقنهجسطىلسلرواولم
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بهايظهرأنلهاتيحالليالوجيزةالفئرةخدسبينهممرورهراثبوا

علىكنبىعسمىلحياهحسأبنافيهنانعلمدالاويجب-إليهم

بمقتضاهاواللي-مرقس-الرابعالإنجيلبهالوحىالتيالتقديرا!

حياةفيالدعوةفلترهإن.سنوا!3امتدتلمحدالعامةحيالهلكون

أسابيع،بضعهحلىأوأشهربضعةع!بالتأكيداقتصرتعيسى

المفضولمنشىءفيراقبوهلقد-متوافرهجمراللحيقةوالتقديرا!

بضعدعولهإلمىجنبقدولمعله.يتبعوهلممولمكنهمالمالمبالاهمنأو

جماهيرلناتصفعندمافالاناجيل،المسذجالمجلللاهلمنمئات

إعجابفيأحادينهإلىوتنصتتلهففيخطاهتقلفيوهيالشعب

كسوةمنالأخرىصفحالهاترسمهم!تنسينالاالأناجيلهذه،بالغ

منيئسقدنفسهعيسىأنوالواثع.الشديدوتعنتهماليهودقلوب

الىيدحدثلمفهو،للعيانواضحةاخفاقهواسباب،اقناعهممحاولة

زعيمايكنفلممنه،لنتظرونهاكانواالتى-الثوريه-باللغةالشعب

(4)إلهيأمعلمأوانماثورياوطندا

طقسبأىحلىولا،جديدبدينيأ!لم،شينايؤسسلمإنه

للدقوىفريدشخصيبتصورالايأ!لمم.العبادةطقوسمنجديد

لنبغيانهقطيزعملممالمتىالمديألنةتلك،الميهوديهالمدبانهإطارفي

تعأليمهواعتمدت.وشعانرهأشرعهامنأومعلقدالهامنالمنغيير

سأئربهاامنكماهوبهاآمنالتياللهمملكةحلولفكرةعلى

الاشأرةويجدر.الخاصةلطريقتهعنهاوعبرفهمهاأنهإلامواطنيه

لعلهبللديهاصللةتكونلاكدنفسهاالخاصةالطرلقةهذهأنإلى

كندسة..تاسس!إرادةاليهننسبأنأما.سابقيهمنجمرهمنأخذها

التيوالطقوسبالعباداتلختصكنيسة..هوكنيستهتكعونكنلسة

فتحلهاليصهدكنيسة..غهارضاهفيهايظهروالتيلهالعينها

الدسلسلصريجولاالأحداثواقعيقرهلاقولفهذا،جميعأالارض

إعبارهلمكنلافلككلأنأضفناإنالحقنتعدىولن.التاريخبى

علمهإلمىنمىلوقطغهللرضىيكنلمموأن!،لفكرتهتحريفأإلا

بعضاستثنلنانحناقإفنمنهلبقيكانماذأولكن،شىءمنه
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مماأصالةأكلولكنها-مفيدةلاشكوهي-الاخلافلةالمحكم

ولسحرالرقيقةفضائلهلذكرىنلعرضولم،عادةبهتوصف

هذاص!يجيب؟المنطقإن؟جمسىمنلنأيبقىكأنمأذا؟شخصسه

)5(.شىءلا:صريحهإجابهالتساول

يمتازونكأنواألاصحابهؤلاءبأنالاعلرافمنلنامناصلا

ناSالأحوالووأقعالمنطىأنإذ.الحدعلىلزيددافقبخل!

اسلاذهملاقأهممااكثرالنجاحمنيلاقوالنبانهمصرأحةفيلنبنان

لم.محتوممصيرمنإليهسارمأمدلإلىسالرونلابدوبأنهم،

وقدالانبهيتعلقونفكلفحياتهألناءفيبعلسىاليهوديومن

يومالنجاةيستطعفلم،بنفسهحتىضرأنهعلىالدلائلتجمعت

سلمهأولهللكربعدماإلميهلنظروالناسيائسأماتبل،التعذيب

أيقولون!وحدهاوأمهأمهإلايبكهولمإلملهالممقربلناكربلليهود

الاتباعهمإنهم؟ذلكعلىالشهودهممنولكن؟بعلطقدإنه

!أ)6(برهانمنأضعفهفما.فحسب

إلىفلسطينربوعمنعبورهافيعلسىأصحابدعوةمرت

مردلاحلمد4أدواروكانهاالشدلسلفيغايهبأدوارالمهجرأراضي

لها.

يكنلمبل،النشاطهذافيالسببهمجمسىأصحابيكنولم

انطاكلهإلىبعئوابثدالجهعلموافلما،لدبلرهخلدهمفيلدور

انهلبدواالذيالموقفهذاللدرس11برنابا11لدعىمؤتمنبرسول

أنللبثلمالجددالالباعحماسأنغير،والقلقالشكوكللايهماثار

إلهد4نفحهالدصهانتشارظأهرهفىرأىالذينفسهبرناباإلىانلقل

المثمرةالمبادأةهذهلمواصلةعميقإخالضفيجهودهكلفوقف

)7(.التبشيريالعملمج!في

الاعتماديمكنمعلومأ!أىلدلنايتبقلمأنهالقولوخلاصة

منالأولىالفصولسوىود!دذهالمجليلرجلحياهصعلدها

فيإلاإليناتصللمالفصولهذهوحتى،الرسلأعمالمجموعة

نا.الأولالنصعنالشكإلمىتدعووبصورهكثيرأتختلفنسخه
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خاركةبأعص!لقوموالمبأنهمالاغقأدالىليدعوالصم!هذا

)8(.ذلكليسدطلعوايكونوالمأنهموالمرجح

الإضافا!منالمقصههذهجردنانحنوإذا11:ولزج.هـ.لقول

مرهفالجدموفورالإنسأنلهمكئملكأئنإزاءأنفسناوجدناالعسيرة

مباديءالناسيعلم،السريعللغضبصضةوالحساسيةالعاطفة

مملكهومجيءالمحبةالعامةالربأبوةهيعميقهبسلطةجديده

بألغةشخصيةجاذبلهذاشخصأكانأنهالبيانعنوغى.السماء

)9(.القوة

الألاجيلمقدمة

دكلوريقول؟المسيحيةوالرساللالأسفاركلب!ملىأولا

الملاهوتبمعهدالملاهوسةالصراسا!أسدلأجران!كلفئنفريدرك

-2.ص(وتطورهاأصلهاالاناجيل)كلأبهفيبنيولوركالاتحادي

تكونأنالمح!ملمنمخلالفةلواريخالمخللفهالمراجعتحثد21:11

بيانلليوفلما.المختلفهالمسيحلةوالمرسائلالأسفارفيهاكتبقد

أندرجالئيالكتبهذهكئابةلوثي!حولالشائعةالنظروجههيملر.

القانوني:الجديدالمعهددفليبينأغلبهأ

كابىكل!ح

أ

51-55

961ء-

/الكدتال!ياأكدمم

والئانيةالأولىالرسالة

اهللمجبتسالو

غ!بةالمحكفاهلسالها

الأولووالمثاندةالرسالة

كولخصنئوساهل

ومحهالمحكدهـأهلسالةا

أهلإلمىالمسرسالمة

سالةاا

التصنيف

بولسرسأنلأظب

بولسأظب!سائل

بولسرسانلأظب

بولساخكلبثسائل

بولسرسأنلأظب
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59

-59112

إلىالرسالمةفلدمون-

منكولوسى-أهل

المرسالة؟كذلمكالممحتمل

افسدسمحفاهلا

مرقسانجيل

لوقاانجيل

الرسلأعمال

متىانجلل

لوحنارؤلا

الدصبرانللن،إلىلرسألة59حوالى

الأولى،بطرسسألة

يعقوبسالهسالقهوذا،

89`}- iالأوكللمنثسألة

والثانيةالأولىالرسالة001

الرسالهليموثاوس-إلى

تيطس

رسائللوحنا-انجيلأ-..

والئأنيهالأولمىيوحنأ251

والئالثة

اجناتيوس-رساللا-01

بوليكابرساله151

تعاليمبرنابا-رسألة351

المتشابههالانأجيل

سلأاعم!و

الممتشابهةالاناجيل

الرسلوسفرأعم!

المتشابهةالانأجلل

سلأحكم!!أ

المتشابهةالانأجيل

!فالرسل

المتشابهةالاناجيل

أع!!فالرسل

رسأنلمجموعة

كاثولدكيه

رعويةرسائل

ضدكتب

سطلةلمغنوا

كئبضد

الغنوسطية

رسوليهكتب
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015

551احوالى81

الأ!ك!سولأ

المثانيةبطرسرسالة

ألاناجيلقانونيهتحديد

كليمفرسالة-الأربعة

الثانية

!ت

رسولميةكتب

متأخرة

رسولميهكلب

متأخره

إلىجرانتكلفتنفرلدركيقولكماالجدولهذايهدفولا11

كثيرةأحوالفينجدأناحيث،الكتبهذهلتواريخالنهائياللحثيد

.11فقطتقريبيةأنهاأوموكدةغيرأمأالمتوارلخهذهأن

11!3-لع!ولقول : MAURICE BUCالأناجيلأنلعلقدمنيخطيء

،الولميدةللمسلحيهالاساسيةالمقثسةالكنبلحريرهابمجردشكلت

المقديم.العهدعلىلعتمدكانمثلماعليهااعتمدكدوانه

المذىالمشفهيلملترأثهبىالموكتذلمكفيالمسالدةالمسلطةكانتلمقد

اللالميذ.وتعاليمالمحلسيحألمحوالينقلكأن

هوالأناجيلقبلمنهاسادماوأولالمتدأولهالكتاباتاولأن

منبعشرا!-الأناجيلقبل-كلبتكدتكنالم.بولسرسائل

؟السنوات

منهناكبأنيشهدماهنكيكنلممام04عامفبلانهرأيناولقد

يكلبهمأعكسع!،الانجيليةالكتأباتمنمجموعةوجوديعرف

تكلسبحتىأم07عأمأنتظاريجببل،اللومحتىالمعلقينبعض

كنسبأ.بهالمعترفالأدبصفةالأناجلل

الكتاباتمنكنيرلداولكانالأولىالمسلحيةالعصورتلكفى

الصحة.بصفةجديرهككتابا!بهايعتدلمأنهجمر،المسيحعن

المزورةالأناجيلاسمجاءهناومنبإخفائهاالكنيسهأوص!كما

(CRYPHs.)!بهألحتفظمؤلفاتالنصوصهذهمنبقىولقد

اللرجمهلنألقولمأعلى-المعامئالنفديرسملعكانتلأنهأجيدا

DIDACHE)!برنأباالقديسرسالةالأناجللهذهومن-المسكونية D
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أكلزبشكلاسلبعدثقدأخرىنصوصأهنكولكن.(!!هوره!!

ناقلهتعحبركانتولأنها.أجزاءبعضإلامنهايتبقولمعنفأ

منفهنكذلككمبر.المؤمنلنانظارعناخفلتفقدالعامللخطأ

واناجيلالعبرأنيلنواناجيلالناصريينأنأجيلمثل-المؤلفات

يشبهكانما-المكنلسةآباءلنويهاتبفضلعرفتالديالمصرلين

كنسيأ.بهاالمعترفالأناجللقربعن

برنأبا.وانجللتومأافجيلعلىينطب!الأمرونفس

انتظامهامرحلةفيالكنيسةالمس!حعنالرواياتوفرةقالتلقد

001حنفماكأنوربما.المؤلفاتمنلكثلراستبعاداجرأءإلمى

رسميةقالمهف!لتدخلالاناجيلمنباربعهفقطاحتفظلقد.إنجيل

بهاالممعلرفبألكتبيسمىماتشكلوالمئيالجدلدالعهدكتاباتمن

1(.)0كنسيأ

بلروت-المشرقدأر98طالمقدسللكتابالحديثهالمقدمةتقول

وعشرينسبعهمنمؤلمفةمجموعةبمظهرالجديدالعهديظهر11:

نأالعادةتجرولم.بالملونانلةكلهاوضعتالحجممختلفهسفرأ

القرناوأخرفيإلاالجديدالعهدعبارهالمجموعةهذهعلىيطلق

منزلةرويدأرولدأتولفهالتيالكتابا!نأل!فقد8المللاديالثاني

العهدلنصوصمااستعمالهافيالمشأنمنلهاأصبححلىرفيعه

الأوحد.المقدسطويا*بمتابهمزمنأالمسيحيونعدهاالئي.القديم

واحدةمجموعةفيوضمهاوالعشرينالسبعةألاسفارتلكتألمدفإن

المتيوالتقافيهوالجغرافيةالتارلخدةوالفجوة.معقدتطويرإلىأدلا

لذلكاللفهمحسنلحولدونعقبةهيالمجديدالعهدعالمعنتفصلنا

وإلىفيهانشاالت!المبلئهفيإللهالنظرمناليوملنافلإد.الأدب

مهما-الجديدالعهدإلىمدخللكلغنىفلا،أمرهأولفيانتشاره

المسلحيينحملتالليالأحوالفيالبحثعن-مختصرأكان

ذلكبعدولاغنى.مقدسةلأسفارجديدةمجموعهإ!امعلىالأولين

ومنمرارأنسفثمنسختوقدالنصوصتلكإنكيفالبحتعن

يمكنكلفيشرحانعننفسهالوكثفيلهولاغنى،إنقطاعجمر
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ألثاءفيالروايأ!فىإختلافمنعليهطرأبعدماالنصضبط

إلىالأوأئلالمسيحييندعاالذيما:نفسهالمرءيس!قد.النسخ

تحقلقفيئم؟مقدسهلأسفأرجديدهمجموعةإحداثفيلفكرواان

؟والأنبياءالشريعةلهايق!التيالمجموعةلتكملالمجموعةللك

مسيحيغدتتمل!الدينأمورفيالعلياالمسلطةكانتبأنهإجلب

،11الرب11لسميلهعلىاجمعوافيماالقديمالعهدفيالأولالجيل

العهدولكن.الددنأمورفيالمقلاسديمةالممرجعينلهنينوكان

وماالربأقوألاما،مكلوبهنصوصمنوحدهيلألفكانالقديم

نأويبدو.طوبلهمدهالحفاظألسنةتنلأدلتهافلقدالرسلبهلبشركان

لمحيثمنتدرجواقدأم5.السنةمنيقربماحلىالمسلحيين

جديدهمجموعةإنشاءفيالشروعالىجدأقليلآإلابألأمرلشعروا

المقدسة.الأسفارمن

تثبتشهأدةأى(3/16بط)2النأنيالقرنأولكبلهناكفلس!

للكلابماالشأنمنلهامقد!سهأسفارأتعدكانتالنصوصهذهأن

المقلس!.

كماواضحأظهورأالمدةهذهطوالالأناجيلشأنيظهرولا

المس!حيينالكئبةمؤلفاتنخللمأجل.بولسرسائلشأنيظهر

إليها.ئلمحاوالأناجيلمنمأخوذةشواهدمنالأفنمين

الشواهدهلالمجزممرهكلالعسلرمنلكونأنيكادولكنه

هلأم؟!الكتبةهؤلاءيديبينكان!مكتوبةنصوصمنماخوذه

!؟الشفهيالتقليدمنأجزاءباستذكاراكتفوا

تثبتشهادةأىأم04السنةدبلهنكفلس!أمرمنيكنمهمأ

ولا.المكلوبهالإنجيللهالنصوصمنمجموعةعرفواالثاسان

فيإلادظهرفلم.يلزممأصفهالمولفاتللكمنلمؤلفأنلذكر

مرعلىوضوحأازدال!شهاداتالئانيألقرنمنالثانيالنصف

وقد.يلزمماصفهلهاوانالأناجللمنمجموعةهنكبأنالزمن

المسنةنحووابئدأ.لدرجىنحوعلىألصفةبتلكالاعرافجرى

الجدلد.العهدكانونلتكوينحأسمعهدأء"
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بصرأمة(MARCION)مأرسيوندفعالثانيالقرنمندصففي

-لليهودلدوداخصمأكان.موقفإتخاذإلىالكنسلةالسلطأ!

يرفضوكأنالقليمالعهرأسفاركليرفضوكان-والميهوليه

أوالقديمبالمعهدالوثيقالارتباطذا!الممسدحعلىاللاحقةالكتأبات

لوقابإنجيلإلامارسيونلعترفولم.المسيحياللهودىالتراث

بالمهرطقةمارسيونعلىالكندسةوحكم!.بولسوبكتابأت

الأناجيلمعولكنبولسرسأئلكلالرسميةالمقائمهفيووضعت

الكتببعضأيضأبهوالحقتويوحناولوقاومركسلمتىالأخرى

سوعدالرسميةفألقائمهذلكومع،"الرسلأعم!11ملرالأخرى

وهنك.الممسلحيالعصرمنالأولمىالقرونهذهفيالزمنمع

لحللكاث!(المزورة)القدمةمعدومةبعدفدمااعثبرثمولمفات

كتابأتهنككأنتحلنعلىالرسميةالقائمةهذهفيمؤقلأمكانأ

ذلكفبىمستبعدةالجديدللعهدالحاللةالقائمةفيمحتواهأخرى

م393عام(هيبون)مجمعلنحتىاللرددداملقد.العصر

دائمأكانتالأربعةالأناجللولكن،م793عام(درطاجنةو)

بومار()الأبمعنأسفأنإلانسدطيعولاالقائمهبهذهموجودة

BOISMARDالكنلسهاغبرتهاالمتيالكتبمنضخمكماختفاءعلى

تاريخله.أهملةلهأكأنفقد،(مزورة)

الأناجيل11كلابهفيمكانأيعطيها(بومار)الأبأنالوالمحع

SYNOPSE")الممتوافقهالأربعة DES QUATRE EVANGILES)جانلاإلى

بالممكلباتموجودةكانتالكبهذهأنويلاحظ.الرسميهالأناجيل

.الميلادىالرابعالقرننهايةحئى

العصرهذاوإلى.الجادالئتظيممن!مرأالقرنهذأشهدلقد

1(18)لالنهاجدلالمكاملةالممخطوطاتأقدمترجع

الجدلدللعهدالمسكونلةالترجمةمقدمة11تعرضهاملاحظأتهناك

EDITIONS DU CERF ET LES BERGERS ET LES MAGES EDPTEURS

كما،الفورعلىتذكرانولسلحىام729عامالمنشورة3،!كهح

لهلضافرجماعيعملنتلجههيالئرجمةهذهأنإلىالدلويهيفلد
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والبروشمدان!.الكاثوليكمنمتخصص1..منأكثر

ىألعرفهالمبعدفيمارسميةأصبحتالتىالأناجيلهذهإن

بدايةفيتمقدكانتحريرهاأنبرغم،متأخرعصرفيإلاكنسية

التيالروايا!ذكربدأفقدالمسكونيهالترجمةوحسب.الثانيالقرن

لكادولكن.النانيالقرنمنئصفنحوفيالأناجيلهذهإلىتنتمي

بعدتمتقدالإستشهاداتهذهكانتإذابماالتقريرعسيرأيكون

أنهمأوالكلابيدتحثكانتاللىالمكلوبهالنصوصإلىالرجوع

وفي.الذاكرةعلىإعتمادأالشفهياللراثمنأجزاءبذكراكلفواقد

لاانهالقارىءيقرأالجديدللعهدالمسكونيهالترجمههذهلعليقات

الكتابأتمنمجموعةبوجودلقولشهادةأىح!أيةعلىلوجد

.أ)كتبمأتمامأئتاقضالدعوهوهذهأم.54عامكبلالإنجلليه

حلثالجديدللعهدترجمتهعلىتعليقاتهفىول.تريكو(+هحاول

إسدقر-الثانيالقرنبدالةمنذ-جدأمبكروك!ومنذ11:يقول

كانالليالكتبإلىللإشارة"إنجيل11الكلمةإستخدامعلىالعرف

يسميها51.عأمنحوفي(أم9868-السامري)جوسدينالقديس

MEMOIRESااالرسلمذكرات11أيضأ DES APOTRES،لهلؤسفوممأ

يعرفلاالجمهورعامةإنبحيثكئحرأتكررالمزاعمهذهمل!أن

إن.الأنأجيلجمعفيهلمالذيالتأرلخعنخاطنةمعلوماثإلا

بعثهانتهاءمنلمحرنمناكثربعدإلا2واحدكل!تكنلمالأناجيل

والترجمة.يق!كماجدأمبكروق!فىهذايتمولمالمسيج

فيطاكشمبتالذيالتاريخلقريبأأم07عامإلىلرجعالمسكونيه

الكنسيى.الأدلاصفةالأربعهالأنأجيل

بالرسلالأناجللكلابتصفالتي(اضسطين)دعوىفإنأيضا

تحريربتاريخيتعلقفيماأما.،ذلكسنرىكما،اليوممقبولةلعدلم

حررتقدولوقاومركسمتىاناجيلانلريكو()أ.فلوكدالأنأجيل

إدتن.مرقسإنجللبإسللتاءربما،مقبولأهذاولس!،م.7عامقبل

علىالأناجيلمحررييقدمأنآخرلنمعلقينبعهيحاولالمعلقفهذا

إلىالتحريرتواريخيقدمبهذاوهو.للمسيحرفاقأورسلأنهم
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المسيح.حياهفترةكئلرألقأربفتره

ماإلىيعلشترلكو()ا.جعلهالذي)يوحنا(بلتعلقفيمأاما

تصورهالتي؟صورتهالمسيحيوناعتادفقدام...عاممنلقرب

أبقونهمثل)رسميةظروففيالمسيحمنشديدقربعلىدائمأ

هو--بانهالتاكيدحقأالعسيرمنولكنالشهيره(الأخيرالعشاء

إسمه.لحملالذيالأنجللكاب

اخرلنومعل!لنتريكوأ.نظرفيمتىملريوحناالمرسولإن

حينعلىسردها.الليالأمورعلىبهالمعئرفالكفءالشاهدوهو

الأنجيلحررالذىهوبأنهالقائلبالفرضالمعلقلنغالبيهيتمسل!لا

الرابع.

لرسلمذكرا!الأربعهالأناجيلهذهإعتبارالعس!رمنكأنوإذا

!؟إفناصلهاهوفماالمسمجرفاواو

LESالجدلدالعهدكتابهفيسمد!طأح.هكولمانأ.يقول PRESSES

679111 : UNIVERSITAIRES DE FRANCEالادكونوالمالمبشرينإن

الشفهي.المتراثئبلتالتيالأولمىالمسلحدةالمجماعةبإسممتحثثين

أوفقطالشفهيشكلهفيسنةأربعينأوثلاثينطيلةالأنجيلبقىفقد

منعزلة.ورواياتأثوالأأساسأنقللمحدالشفهيالدراثولكن.بالكاد

الخاصةشخصيتهوبحسبطريقتهع!كلالمبشروننسجوقد

التىوالأقوالالروايا!هذبينالروابطالخاصهاللاهوليةوإهلماماته

الروالاثوربطالممسلحأكوالتجميعإن.المسائداللراثمنلالقوها

.وهكذا(إنوما)و!كثل(هذاوبعد)ملرغامضةأسلوبيةبصلغ

EVANGILESالصوافقةالأنأجيلإطارفيوبالاختصار SYNOPIQUES

الكاتبويستأنف.تاريخىأساسلمهولس!الطابعأدبىهذاكل

والممارسةوالمتعلحالتبشيرإحدياجاتأنمال!حظةودجب:فدقرأط

عناللراثهذاتثبلتالىألاولىالجماعهدعتالتىهىالد!نله

التلاميذكأن،المدميح/حياةبتسجللاهلمامهامنبأكثرالمسيجحياه

حياةأحداث.بسردعليهلحضونالذيالإلمانحقائقلوضحون

هذهنثبيثظ!روفخلفتالتيهيمواعظهموإن.الممسلح
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تعليمعبرخاصبشكلانلقلتفقدالمسلحأقوالأماالروايا!.

المليني.الأولمىالمكنيسة

أموء629169عامالثانيللفاللكانالمسكونيالمجمعأعد

العهدبشأنيعلنانالممجمعواسلطأع،الئتزللصالعقائديدسلوره

منوشينأشوائبعلىتحئويتكونهالمئيالأسفارأن11:المقدلم

لالنهاجيل.بالنسبههذهمل!لحفظاتأىلصغلمولكنه."البطلان

بلنمنأنإنساناىعلىلالغفل11:الوثيقههالتالمعكسعلىبل

لتمئعمأهناككانالمجثيدالمعهدكلتبحتىبلالمقدسةالمكتبكل

حياةعنحقيقيةشهادةتكونأنهابأعتبارالأنأجيلملربالامتيازبح!

حفظ!مكانكلوفىفدانمأ.منقذنأأىالمجسدةالكلمهودروس

أنوالواقع.الأربعةللأناجيلالرسوليالأصلزال!ومأالمكنيسة

انفسهمالينانقلوافقد.المسيحبأمرالرسلإليهدعاالذيهوذلك

للروحالإلهىالوحىمنوبتأثيربهميحيطونكانواالذلنوالناس

متىحسبالمربعالأنجيلبهاونعنيألايمان.أسأسهيكتابأ!

ودوحنا.ولوكاومرقس

هذهأندالمدنوئباتبحزمونفولقال!المقدسةالأمكنيسئتاإن

بشكلللقل-ترددأىدونتاريخ!تهاتؤكدالتي-الأربعةالاناجيل

لخلاصهمالبشربينح!اتهطللةالمسيحوافعالاكوالفعالىأمين

لولفونإفنالدينيينالكلابان.السماءإلىرفعأنوإلىالأبدي

2أمورالمسيحعندالمأبإعطالنالسمجبشكلالأربعةالأنأجيل

.11ومخلصةحقيقدة

لأفعالالأناجيلنقلأمانةعلىغوضأدنىبلاتأكيدإذأهذا

دستوردعوىبلنإتفأقأىالقارىءيرىلاوهنا.المسيجوأقوال

التألية:والدعاوىالمسكونيالمجمع

بالمعهدالأسئأذروك!ENGIESSETكايننجس!الأبير!أ-

لمأنه(الإلمانوبعثبالقيامهالإيمان)كتابهفىبباريسالكاثوللكي

الأنأجدل،فيالمسلجعنالوأردةالأحداثبحرفيةالأخذواجبأيعد

منهمكلجماعةأموالكلابهالن!كرخصاميةأوظريفةكتابأتفهي
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المسيح.عن

إذاالأناجيلأن7291طالجديدللعهدالممسكونلةاللرجمهتقول2-

لإحتياجا!؟ولستجببالأوساطمخدلفمعتلكيفنصوصهي

الأخطاءمنولعدل،الممقدسالمكتابعنمافكرعنولعبرالكنانس

وحررواالمبشرونجمعوبهذا.الخصومحججع!بهذاتردبل،

الشفهيالتراتالاهأعطاهمماالخاصهنظرهوجههحسبكل

.)12(

3ج(البشريةتاريخمعالم)كلابهفيولزج.هـ.لقول3-

مجموعهمنالاناجللتحويهماانالئابلهالمحقائقمن!296:ص

المطقوسيهالمسلحيةالمباديءلؤلفالتياللاهوليهوالتاكيداتالأخبار

كما-المكتبهذهفييوجدلاإذ.جدأمحثودسندعلىالايقوملا

التيالممبادىءللكمنكثيرأولؤلديدعممأ-بنفسهالقارىءيرىقد

عامبوجهضروريهأنهانحلهماختلافعلىالمسيحيةمعلمويرى

مبأشرغيرسندأيكونماخكالبأالأناجللمنسندهافإن.للخلاص

.الإشارهعلىومعلمدأ

بالبحثعليهالحجةوإقامهالسندفلكتصددمناذاولابد

لعسرالمنازعاتحولهالثورفقرا!بعضعداوفيما.والمجادلة

الكفارةمبأدىءفيهافسريسوعإلىفعلائثسبكلمةلجدانعليك

مقدسسرلناولأوالقرابلنلقديمعلىإتباعهفد!احضأووالفداء

مزقكيففورنامنوسنرى.المكهنوترج!وظلفةاجماءوهي،

ولس!.بأسرهالمسيحيالعالممبعدفلماالئالوثمسألةحولالشقاق

.المبدأذلمكأعدلقواالمسلجحوارليأنع!قواضحدلللمنهناك

أشلراكهعلىيضفيولا،المسيحأنهدعواهالممسيحيبرزلاكذلك

.بارزثوبأىالربوبلةفياللهمع

أمرأيراهكأنأنهلولضفيهأنليفولهيكنلمأنهأحسسناربما

11:قولمهالملبيحيرماأشدومن.الأهملةمنالأولىالمدرجةفي

ملى11المسيحيسوعأنهلأحديقولوالاأنتالميذهأوصىحينلذ

إذاالممنعهذافيالسرالإنسانيفهمانالمعسيرفمن.162/.

http://kotob.has.it



أنكما.المخ!ضرورياتمنالحقلقةهذهيعدكأنأنهفرضنا

والطقوسالعبادةفيالممسدحيةخصانصأخصمنهومماالكللر

لامأ.إغضاءمنهلقى

يسمىأنإمكانانكرواانالملشككينالمكئابجرأةمنبلغلقد

الىيلجأأنكارىءكلعلىودجب.الأطلاقعلىمسححلأيسوع

فىالخارفةالثغرا!هذهفيبهديهمليستضيءالدلنيينمرشديه

عنهاتولمدلمماالمثغرأتتلكنذكربانملزمونهاهناونحن.تعالميمه

فلها.نتوسعألاألضأمضطرونأنناكما.ومنازعأتصعوباتمن

عنالبحث)كتابهفىشفايتزرالبرتالألمانيالمورخيقولأ-

الترجمة،(ع!س!دأ"+533س!+ولوله+33د31-+3التاريخيعيسو

الجديدللعهدالعلميةالتاريخيهالدراسةإن11:أم019الإنجليزية

انوينبغي..اليقينمنمنهأكبرالشكمنبقدربصاحبهاتفضي

يسوعبشخصلةالمتأريخيةالممعرفةاننكشفلأنإستعدادعلىنكون

()13إليهإساءةبالأحرىهبىوإنما.للدينمساعداتكونلنوحياته

.REVويقول .T .G TUCKER:إنماالأناجيلفإن!اجوهكذا..اا

الذلنالفعليةالمجئمعإحتلاجاتلمسدالكلابأراءوضوحبكلتعكس

لمولكنوالطقوسالتقليديةالعباراتاستخدمتلقد..أجلهممنكتب

للناسبمالاإسقاطاوالإضافهأوالمتغيلرفبىترددأىهنكيكن

.11الكتابوهدف

فىكمبردجبجامعةالاستاذدوملوالبروفلسوريقول3-

بعضفيالمناسخإن11:الممقدس!الكتابئفسيرفيالشهيرةموسوعله

أنلابدانهمايظنهولكن،فيهيكنمالمالنصفييضعددالاحيان

معيئطابىالنصيجعلأومترددةبذاكرةيثقددفهو.يلضمنه

فإنفلكعنوفضلا.الملهاينتمىاللىالممدرسهنظروجهات

حوالىالمسيحيينالآباءعنوالاقتباساتالمنصوصإلىالإضافأت

معروفهكانتاللونانلهباللغهالجديدالعهدمننسخهالفاربعة

،المقراءأتإختلافمنلابدفكانكلهون!لجةالمنلك،باقيةوظلت

1)بالإعتبارجديرالإختلافوهذا t).
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الممواقفوهذه،المسكونىالمجمعدصريحاندمأماوواضح11

لايمكنإذ،ملتاقضةدعاوىبينلضعناكريبعهدمنذإتخنتاللي

الأناجيلفىنجداننا11:لقولالذىالفاتلكانتصريجبينالئوفيى

هذهفىمئتاقصا!وجوذوبلن،11المسلحوأكواللافع!أمينأنقك

معاكسةودعاوىمادلهوإستحالاتمعقولةغيروامورالنصوص

نظرفإذاذلكمنالعكسوعلىصحتها.منالمتحققتملأمور

الخاصهالنظروجهأتعنتعبيرانهاعلىألاناجللاليالقارى

نظرواذاالجماعا!،مختلفاليالمندمىالشفهىالمتراثبجامعى

الخارقةوالثغراتخصاميهأوظريفةكتاباتأنهاعلىالقارىإلمد!ا

ووجودجدأ،المحدودوسندهأوالمنازعاتوالصعوبات،تعاللمهفى

اسقاطأوالاضأفأ!أووالدغيير،تحولهفيماالدقينمنأكبرالشك

يدهشلنالقأريفانذلكوغير،الاقلباساثاوالكاتبينأسبمألا

صنعع!ةهىالئىالعلوبهذهكلألاناجيلفىيجدعندما

هؤلاءالنصوصجأمعويكونقد.الظروفهذهمل!فىالإنسان

عدمفىلايشكون2أموريسردونأنهممنبالرغمتمامامخلصين

آخرينكلابرواياتمعلللاقضرواياثلنايقدمونعندماصحتها

تمأمامختلفةنظرةبحسبالمسيححلأةعنروأيا!لقدمونعندمأأو

بين)14(الدينىبالتنافسلدهلقلأسبابوفلك،الخصمنظرةعن

.وأخرىجماعة

روجى()الأبإكشمبهاومثيرةثريةميدانلةتجربهفى

.R .P ROGUMETقرأءعلىالردفيقضاهاطوللةسنواتخلالمن

كتابهمقدمةفيسجلهاكأثوليكيةأسبوعيةجريدةفيالأناجيل

7391الاناجيلإلىمقدمةا INITIATION QA L,EVANGILE)،هذه

بهيشعرالذىالاضطراباهميةمدىلدركأنلهسمحتالئجربة

محدوثوهبهايبعثالتىالشرحطلباتانولاحظألاناجلل،!راء

علىسصبالئتوعشثلدهولفافيةاجدماجمةأوساطإلمىينلمونالنين

وجمئ!همئتثضهحتىبلمفهومهضكلرمبهمهالقراءيراهانصوص

الكأملهالنصوصقراءةأنفىشل!هنال!للسإذن.فاضحةأو
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وهذه،المسيحلنلدىعملقإضطرأبأنأرةعلىقأدرةلالنهاجيل

وفى.7391عامروجىالأبكتابنشرمنالعهدقريبهمالثحظة

منلالعرفالمسيحيينأغلبيةكانتلمامابعلدهليستعصور

كبإن.المواعظأوالقداسعندلقرأمختارةمقاطعألاالأنأجلل

ولمالأناجيلمنمختارةمقاطععليإلالحتوىتكنلممالمدينيالملعليم

لملماذاأدركتطوللةفترةوبعد.بأكملهللنصتداولهنكيكن

.!الممسيحيةالمقدسهالكتبمنترجمهواجباتمدرسونايعطينايكن

أسئلةاساتذتناعلىنطرحأناليالمكبهذهلتهودفاأنيمكنكان

وذأمرؤإليهاينتهىالتىالمكتشفا!هذه.محرجأعليهاالرديكون

المتدخلالمىالكنيسةقأدتلمحدبأكملهاألاناجيلثراءهغدنقديةروح

حيرالهم.علىللئغلبالقرأءلمساعدة

حدعلى-ألاناجيلقراءةلعلمإلىيحتاجونالمسيحيينمنكثير

التفاسيرتلكمعاتفقأوالمرءاختلفوسواء-روجىالأبقول

لكن.الحارجةالمشاكلموأجهةفىحقأكبيرةالمكاتبجدارةفإن

منبكثيريخلصفلمادالماكذلكلس!الأمرأنلهيؤسفمما

المسيحى.بالتنزيلالخاصةالكتابا!

أننجدالواسعلالنهتشارالموجهةالتوراةمنشوراتففى

منمجموعةألاحيانغالبفىتعرضالأوليةالملاحظات

بتاتالاتطرحالأنأجيلبأنالقارىءإكناعإلىتنحوالاعتبارا!

وبالطابعالنصوصوبصحةالاسفاركتاببشخصيهلتعلقمشاكل

بألنسبةالمجاهيلمنكثيرتوجدحينوعلى.الروالاتلمهذهالحقلقي

المنوعهذافىالملحدياتمنكثيرأنجدفإنناهويتهممننلأكدلمملمكلاب

أمرعلىفرضمجردإلامأليسمالقدمكتيرأالتيالمالثحظا!من

لأحداثعدانأشاهدأكانذاكأوالمبشرهذاأنمؤكدة،يقيني

إن.ذلكعكسمتخصصةدراساتتدعىحينعلى،محدودة

نهالةبينالواقعةالزمنيةالفترةفيةمبالغبشكليقللونالمسئولين

بوجودالمناسأيهاملريثون،النصوصظهوروبلنالممسيجرسالمة

أثبتحينعلى.شفهىترأثعلىاعتمدتواحدهصيغة
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.كئدرةتعديلاثأصابتهاقدالنصوصهذهانالمدخصصون

لغضونولمكنهمالتفسلرمصاعببعضعنوهناكهناوسحدثون

وأماللجنبكثيرأالثيالصارخهالأخطأءأوالمئثاقصاتعنالنظر

الحالهذأالقاريءيروعلمماوإنه.بارعةمدلحدةبحججتخئنق

المسكنة.-اللعليقاثلهذهالخداعالمطابعبجلاءيبينالذيالأمورمن

علمألحلطوالمالذلنالقراءسلدهشهناالمدروسةالاعتباراتإن

إن187:11صفىروجيالابيقول.المشكلاتبهذهبعد

كابلةغيرلالبدوالصنمابههالمشاكلمنكثيرفيكماهناالمشكلة

دلالاتهاونسىالمقدسالكلابدعاوىبحرفيهالمرءأخذاذأإلاللحل

وإنما،مائعةبرمزيةالأمورواقعحلهوالمقصودليس.الدينية

لنايكشفونالذينهؤلاءلدىالدينيةالنيةعنالبحتهوالمقصود

الماديةبالجذورخاصةوعلأصاثمحسوسةأموربنفدلمالاسرار

.11لعقلنا

حالاتبوجودأعزافهفيتكمنروجيالأبعبارةأهملةإن

الئعرضفيجبوإفن.الاناجيلفيالصعودلمسألهمشابههكليرة

الموضوعية.وبمنتهىجذورهاومنشاملبشكلللمشكلة

الظروفدراسةفيتوضيحاتعنالبحثإذنالحكمةمنانلبدو

سائداكانالذيالمناخدرأسةوفى،ظلهافىالأناجيلكلبتالتي

الصلغعلىوقع!التىالتعديلا!توضيحإن.العصرذلكفي

الححرلفا!وتوضيحالشفهيالمتراثعلىبالاسكمادلمتالحيالأولى

أنشأنهمنذلككلإلمينا،وصلتأنإلىلملنصوصحدثتالتي

مفهومةغدرمبهمةعبأراتأمامبالمدهشهالشعورمنيخفف

حداليالاحيانبعضفيتذهبقدبل.العقللايدركهاومئناقضه

العلمبى.اللقدماليوماثبتهاالليالوقائعمعتتفقأنواستحالهالعبث

عمليةفبىالانسانمساهمةمدىعلىتدلالملاحظاتهذهملر

ذلك.بعدأصابهاالمذىاللعدللوعلىالنصوصتحرلر

كانالحياللقللديةالموالمحفعنتمامأبعلدونأدتنأولاءنحنها

بالكاد691هعامالثأنيالمفاتيكانمجمعوالتأكيدبألئبجيليؤكدهأ
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الحقيقةولكن.المؤمنلنلعامهالموجهةالحديثةالكبشمتانفهاوالتي

فتقنل،إدراكهاالمسهلمنوليسفشيدأشيلأالنوراليتخرجأنلابد

انأردناواذا.بشراسةحكهادوفعالليالموروثةالتقاللطوزنحقأ

أنأي،ةالقا!منبالمشكلهالأخذفيجباللكلهذامننتحرر

المسلحلة)15(.ميالدسادتالتيالظروفاولاندرس

الألاجيلهؤلفو

الناقديقول462صوالسياسةهوتالالىفيرسالةكلابهفي

الفحصهذأيربطأنيجب11:سبينوزأباروخالفليسوفاليهودى

لناحفظتهاالتيالخاصةالمملإسأتبجميعالانبياءلكلباللاريخي

كانالديوالغالةوأخ!هكئابكلمؤلفسلرةأعنى،الذأكرة

وقلا؟أيوفى؟كلابهكتبمناسبةأيوفى؟هوومن،اليهالرمي

الظروفالفحصهذايقدمأنيجبكما؟كتبهلغةوبأي؟ولمن

التيالألديوما؟أولأجمعكيف،حدةعليكلاببكلالخأصة

فرزواالنينومن؟النصصمعروفةمختلفةنسخه؟وكمللاولده

الكبجميعجمعتكلفوأخلرا؟المقلطم!الكنابفيادراجه

أقول؟واحدةمجموعةفي-كنسيأبهاالمعترفالقانونية-المقننة

اللزومياتألزمفمن،هذاكليلضمنأندجبالتاردخيالفحصإن

ابيهلرمونكانواالمذىوالمهدفوأخ!همالمولمفينسيرهنعرفأن

أنصنأكوالأكثربسهولهنفسرأننستطيعأننأإلىبالإضافة،هذا

..الذهنيتكوينهوطبلعةالخاصةبعبقريتهمعرفتناإزداد!إذا،مأ

فيأوالنصبتحريفكامثآئمهيدهناككانتإنألضانعلمولمكى

الأخطاءبعضاللهشربتقدكانتإن،محرفغيركونهحاله

فيوقو!كافدسهلكألمعملاننسلرلاحئىهذاكلنعلمأنلجب

الشك.اليهيئطر!لايقلناكانبمأالانسلملاوحتي،الخطأ
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وإنجيلههئى..الفديس

..؟متىشخصيةماهى

يسوعت!يذأحدإنهالقولاللوممقبولألعدلمأنهصراحةلنقل

علىلعليقهفيكذلمكأنهعلىلرلكوا.يقدمهذلكوبرغمالممسلح..

مجيبأ:ويقول،أم69.عامالجديدالعهدلرجمة

جابيأأو2عشاروكان،(لميفي)ذلكقبلوإسمهمتى..إسمه

دعأهغدما،ناحومكفرمروربضرائبجابيأأوالجمأركبمكتب

مئلالمكنيسةآباءلعلقدهكانمافلك.تلاملذهأحدمنهللجعلالمسيح

م293عام(هولولص)وجيروم(ORIGIN)م12.عاماوريجين

.ايبغانو

جوند.أ.لقول.الدومعصرنأفىهذايعلقدأحديعدلمولكن

إنسانأرأىهناكمنمجتازلسوعوفيما11:)9/9(النصفيفنتون

لقد."وتبعهفقامالبعنيلهفق!متىأسمهالجبايهمكانغدجالسأ

شخصدعاهفإنهبالأحرىأو،الفقرههذهفينفسهالمؤلفنكره

هيإنمااللالمدذبهذاشخصيلهربطأنمنالرغمعلى،هئىيدعى

هذاانوهيفلهاجداللانقطةوهنك.)16(خي!محضباللأكيد

ولحريرفلسطينلهكتأبهمفردالا-متى-للإنجيلاليهوديالكالب

يخاطب-متىأى-الكأتبإن:كولمانأ.يقول.يونأنيالكتابة

اللهودلةالعاداثيعرفونفإنهمالحونأنيةيئحدئونكانواوإناناسأ

فانالمسكونيهاللرجمةعلىللمعلقينبالنسبةأما.الآرام!ةواللغة

كدمتىأنجيلانغالببقدرسيليكمايبدوغدهمالأنجيلهذأأصل

كانالممناطقهذهففي،بفنيقياأوإ!بأنطاكيةوربمابسوريأكتب

اليهود.منكلببرعدديعبش

هوفالآنسب،بالتحديدمعروفغيرالمؤلفال!همكانولما

نفسه:متىإنجيلفىالمرسومةالمخطوطببعضالاكتفاء

بمهنته.معروف.الكالبأ

.اليهوديالتراثخاصةالمقدسهالكتبفيمتبحرأ2.الكاب

.اليهودشعبهرؤساءويحترمبليعرف3.
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.والإفهامالتدريسفنفيأستاذأ4.

الممسيحية.اعتنقملأدبيهوديمالمحمعجلدأيتف!.ه

وقديمأءجديدأكنزهمنيخرجحاذ!معلم6.

المبيرولمحراطيالموظفصورةعنالبعدكلبعيدهصورةوتلك

.(ليفي)إسمولموقامركسعليهلطلقوالذي-ناحومبكفر

J.فلللبسيقول .B PHILLIPSكتابهفبى:TIE GOSPELS

11 : INTO MODEM ENGLISH11 TRANSLATEDالقديمةالأعرأفتنسب

العلماءمنالعظمىالأغلبيهولكنمثىالحواريإلىالبشارةهذه

ملى-نسميهزلناماالذيوالكاتب،أليومالرأىهذأيرفضون

الممصادروهذه.ضكامضةمصادرعلىاعلمدكد-لم!ورشمهدر

المشعبيوالئراثالأعرافمنمجموعهكانتربمأالليالغامضة

.)17(مرقسانجللعنالنقلعلىكلدهاعتمدلقدالمشفوي.

اللونأنلهباللغةهلىانجيلدون11:الغفرانكتابصاحبلضدف

الأقلعلىتصنلفهفيالمؤلفواعتمد،م09حواليإنطاكيهفي

متحررعالميوجدولا،!دأ!سهARCUSوهمافقدئأوثلقتينعلى

كانفإذأ.المسيجلسوعرسولملىأعمالمنالانجيلهذأيعتبر

GERMAN)=الوثيقةمنيكونفإنهشيئأصنفقدمئى QUELLE

SOURCE)،يدىبينكانتمفقودةالآراميهباللغةوثيقةوهي

معفقطالوثيقةوهذه.أليونأنيةاللغةإلىمترجمةالأناجيلمدوني

معالأنجيللمهذاالمجهولالمؤلفمارسهالذيالتحررإعتبارات

.(1)8الأصليةالمصادر

عننكشفالممعالجةفيدثيقوبإختبأر11:.ط.حADOUXوكتب

بحريهلنفسهسمجبأنهتوضحمرثسانجيلمننقلهاالتيالنقول

الأمجدالحقاغبرهادرجةإلىوتنسيقهامالتهتدوينفيمطلقه

عندمااخرىموأضعفيرؤيلهلمكنألاتجاهوبنفس.العظيمللمعلم

شىءأىفإنلذلك.لنفسهخاصةمأدهيوجدأو(أ")الوثيقةسملخدم

معتاريخيةكمسألهقبولهيمكن،متىعلىغرلبأدقهبكلسلصبج

منالأنجيلهذابأنالقولإلىالنقادالعلماءويميل.الشديدالحذر
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)91(.نفسهمئى-العشار-أقوالمنوليسملىاتباعلأللف

لمماذا؟..الأولالألجيل

بمدينةكئبوكد،مر!سأنجيلهوالأناجللمندونماأولأن

متىلانجيلفانذلكومع،المسيحصعودمنسنة04بعدروما

العهدأسفارترتيبنظامفيالأولىالممكانةالأربعهالأناجيلبلن

يبررهأ:مالهامكانهوهي.الجديد

نأليثبتكتبفقدما،بشكلالقديململعهدأملدأدألانجيلهذاأ-

فإنهالمغرضهذأمتىيحققولكي،البشريةتاريخيكملالمسيح

يلصرفالمسيجأنإلىتشيرالقديمالعهدمنبفقراتدألمأيسئتتمهد

ومتى.المسيحنسببشجرةويبدأ.المد!ودينتظرهالذيكالممسيح

الأمركانوايا.داودطرلقعنإبراهيمإلىلنشغبالمسيح!بحل

العامالمنحىالمسيحبنسبيعطيأنفيواضحةمتىنيهكانتفقد

للكتابة.

لموففالدانمبلوضيحهوذلمكالفكرةهذهنفسيظبعمتىإن2-

وزكاةصلاهمنالعريضةومبادلهأليهوديالقانونإزأءالمسيح

ألاناجيلكتابهفيجرأنتكلفتنفريدكد.أ.يقولط.وصوم

عنيخللفوهو،شل!ولادييهومتىأنجيلمؤلف14:11.صا!

أنهكماقليلا.إلامعهملتعاطفولاأليهوديفهملاالذيمرقس

ايمانهمحسنيعرفولاجيدأاله!وديفهمالذيلوقاعنيخللفط

يهودىكرجلتطلعلهممعويتعاطفاليهوديفهممتىإن.وقوته

.11المولد

سياسية،صفةذأتبعواملمتصلاألانجيلهذاكانوربما3-

فيالمحتلالبلدرغبةبالطبعيحميلفلسطينالرومانبىفالإحتالل

المشعبصالحفيالملدخلإلىالملهلدعوافهوولمذا.ألاستقلالوقوع

عبركثيرهمراتذلكفعلمثلماالشعوببدنمنأخدارهالذى

.اليهوديالتاريخ

لعتمدفإنهاليهودهدايةهو(متى)يبتغيهالذىالغرضكانوإذا
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المسيح.إلىتعزىالتىالمعجزاتع!التالميذمنكرهمنأكثر

كئيرأأنيثبتانع!-المريبةإلمىيدص-شلايدأحرصأولحرص

)02(.الممسيحشخصفيتحققتقدالقدحالعهدنبوءأتمن

متىإنجيلصفاتأهم

علىإعتمادأانجيلهكتبلمحدملىبأنالاعتقادعلىالجملعيتفق

وفيلخللفروايلهولكن،ولوقامرقسوبينبيثهمشتركةمصادر

جوهرية:نقاط

ل!يذأحدلكنلمالذيمرقسإنجيلواسعبشكلمتىاسلخدمأ-

.(.كولمانأ)المسيح

يئعلقفيماخاصةالنصوصمعخطيرةبحريةمتىيتصرف2-

إنجيله.بدايةفيالممسيحبنسب

فعلمثلما،تصديقهابالمدقةيستحيلروأيا!بكتابهالحق3-

.كانينجسر(الأب)-سنرىكما-المسيحقلامةبرواية

إلىالخاصةبطريقلهلدخلحت،بألاجلالجثلرهمتىنية4-

إخرأجهذا.الشفهيالتراثمنقدلمهمعطلةالمكتوبمؤلفه

CHRISTس!نمانيأنجمأالمسيج11كفيلمبفيلمجديرتمثيلي - JESUS

-SUPERSTAR"عالممنصادر(ملى)علىالحكموهذأ

الكاثوليكيبالمعهدالأسلاذكأنينجسرالأبوهومبرزلاهولي

ببارس!.

موثتواكبكالتيل!داثسردهفيالوأسعملى-خي!-5-

منإثنينإلىإنشقكدالمهيكلحجابوإذا/1:يقول،المسيح

والمقبورتشققتوالمصخورتزلمزلم!والأرضأسفلإلمىفوق

منوخرجواالراقثدنالمقديسدنأجسأدمنكثلروكأمتفتحت

)"لكثيرينوظهرواالمقدسهالمددنةودخلواقيامتهبعدالقبور

فيمثيلمتىإنجيلمنالفقرةلهذهليس.-53(3751/

القديسينأجساداستطأعتكيفنرىولاالأخر!الأنأجيل

كماالسبثيومدبلأى)المسيحمو!عندتقومأنالمعنيين
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ىأ)علسىثلامهبعدإلاقبورهامنتخرجوألاالأنأجيل(تقول

المصادر(.نفسحسبالسبتغداة

كلبينمنف!هاجدأللامعقوليةبعدم(متى)إنجيليتميز6-

يسردفمثلا.نفسهالمسلحلسانعلىكتابهاوضعهاالئيالأفوال

21الاصحاحفي(النبييونان)يونسآيهحادثة(متى)

الكتبةمنكومأجأبحينلذجديد22ص384-.منالفقرا!

جلللهموك!فأجاباية.منكنرلدمعلميأقأئلينوالفرلسيين

النبي،لونانايةإلاالةلهتعطيولاآيةلطلبوفاسقشرلر

هكذألي!وثلاثألامثلائةالحوتبطنفييونانكانكماولأنه

لي!.وئلاثأيأمثلاثةالأرضقلبفيالانسأنابنيكون

لل!وئلاثالأمثالئةالأرضببطنسلظلأنهيعلنالمسيح

بماالمسلجودفنمووريحددونومرقسلولمحاومعهمتىولكن

الامث!هبالأرضالمكوثيجعلوهذأ.بلومالسبيومقبل

علىالمعلقون0(3)ع!،ولول!!)3اليونانيالنصفيكما

ذلكومع.الحدتهذاأمامالأحيانغالبفييسكتونالأناجيل

المسيحأنويلاحظ،المعقول!كرالأمرهذايبرزروجيفالأب

أنهجمر.وليللينفقطكامليوممنهاأيامثالثههإلابالقبريبقىلمم

.ألامثلاثهإلاآخرشىءعلىيدلولاجأمدالتعبيرقأنا؟لضحف

إسلخدامإلىلنزلونالمعلقلنأننالمحظأنحقألحزنفماوأنه

العقليشفىحلنعلىالمحجابلأشيئألقوللاالليالحججهذهملل

اخطاءعنصدر!كدتكونربماالكبلرةهذهمللبأنالالحاء

.(كافلةمساحهالمسئلةلهذهنفردوسوف).النصنساخاحد

إنجللبهيتملزمافإنالمعقولةكرالأمورهذهإلىبالإضافة7-

-مسلح!ةيهوليهطائفةإنجيلأنههوشىءكلوثبلأولامتى

القديم.العهدبخطالأحتفأظمعاليهوديةمخالفةبسبيل

أهملةمدىفلإنجيلالممسدحلةالحهوديةتأرلخنظرجههومن8-

)22(.كبرى

وجهةلهالملهودىالمبشرومدىالهللشيبولسمنكلاإن9-
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وتعاليمهلسوعبأعم!يتعلقفيمالمامأالآخرلخالفنظر

جرانت(كلفتنفريدرك)د.

فيالعالممنهايةتأتيأنتوقعقدفهو،سرلعأالعالممنهايةلوقعأ-.

فيبالإنجللالمتبشيرأكملوأقدرسلهيكونأنقبلالمسيحأيام

معاصرىبعضالموتيدركأنوقبل1/23()0إسرائيلمدن

ذلكيكونأنوقبل)16/28(تعاليمهإلىاستمعواالذينالمسيح

،)24/34(وماتفنىقدوتالميذهالمسيجعاصرالذيالجيل

ملى.توقعهكمالحدتلمهذامنشيلأأنالواضحومن

فيبانجلترابليتشفيلداللاهوتكللةعميدفنتونجونيقولثم

ملىإنجيلعلىيقبلالقارىءكانأذأ11:متىإنجيلتفسيركلابه

يصابفلسوفيسوعلحياةدديقألاريخيأسردأيجدأنيلوقعوهو

)23("الأملبخيبة

مرفس..و!نجيله

إنجيلهوصنفلبطرستلمدذوهو،لاويأيهوديأكانمرقسإن

مأهذا،المسلحألوهلةينكرمرقسوكان.روماأهأليمنبطلب

الأبرارتراجمفىالأخبارمروجكلابهفيهرماجبطرسذكره

تلميذأمرقسيعتبرلاإنهكولمانأ.وكتب،أم088بيروتطبعة

أكدزوهوحاذ!غلركاتبمرقسإنروجيالأبوكب،لملمسيح

حكالة.لحرركلفأبدأيعرفلافهوأبتذالأالمبشرين

درأستهفىبوكييهموريسالفرنسىوالمؤرخالطبيبيصفهفيما

فقرإن".الغثالكلابهذامرقس87:11صالمقدسهللكب

علىالمعلقينقاد!-مرقسبشخصية-الخاصةالمعلوما!

انهاعلىوهميهتبدوبتفاصيليأخثتواانإلىالمسكونيةالترجمة

سردالذيالوحيدالمبشرهومرقسأنومنها،قيمهذا!عناصر

عربةعلىإزارأيلبسكانشابحادثهالمسيحألامعنرواشهفى

إستنتجوابهالأمسكفيشرعواوغدماصكريانأوهربالازاروترك

بلحأسمةغيرالحجةهذهلكن.مرقسيكونقدالشابهذأأن
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)24(.للابجيلمؤلمفأىإلىيشيرلامرقسنصحئى

الإلجيلهواصفات

أولا!ن0)ء2(اقدمهاأيضأوهوالأربعةالأناجيلأقصرهو

نينهامإريكدنس!د.يقول.مرقسانجللهوالأنأجيلمنمأدون

لمتفسير11بليكان11سلسلهتحريرورئيسلمندنبجامعةاللاهو!أسلاذ

أنمنالقراءيلحققسوف11:مرقسإنجيلتفسيركلابهفيالإنجلل

شمتخدمال!دويةالطريقةهذهواستمر!باليدأولأكبقدالانجيل

تعذرتغييراتزحفولقد.منهنسخإنتاجفيطوللةلقرون

مئاتبلنومن.قصدبدونأوبقصدحدثتوهذه،إجلنابها

ىأنجدلافإنناالانإلىعاشتوالتيمرقسللابجيلالمخطوطات

11.تمامأتتفقاننسختلن

بصلبيدعىمابعدسنه45الآقلعلىرومامدينةفيوكب

ومزلدةمنقحهنسخهيعتبراليومأيدينابينالذيوالإنجيل11:يسوع

بابيأسعنهايتحدثالتيالوثيقةتلك،(URNARCUS)26)نسخةعن

PAPIASكتالالمحيقائا*المسيحيينالكتبهقدامىمنوهو+N-حمم-

NICENEهـعم3 FA،ألفهالذيROBERTS AND DONALDSONص(

:الأولالمجلد(أ-54155

مرلمحسأصبجإذيقولأنELDERJOHNالشيخلوحناإغاد11

هذأمعيكنولم.تنكرهماكلتدثلقبكلدونلبطرسئرجمانأ

المسيح.يسوعوأفع!أكوالصرواهماالمضبوطالترئيببنفس

يسوعتعاللميصوغأخذالذىببطرسالتصققلتكمابالتبعيةذلك

الصلهوثيقةروايةبعملولميسالمستمعينحاجةلتوائمالمسلج

G!J..03كادوكسدكلورلقولولإحادلئه.يسوعوعنبيسوع

NACKEMALأكسفوردبجامعهالكنلسةتأريخأستاذ*داهطهح

PROFESSORالبارزطنالمقدسالكلابعلماءعنإسئنتاجالهلوجز

بعدمرقسإنجيلكبقأنا*ةالانجيلهذأولصنيفطبلعةبشأن

الذيمرقسكانالزمانمنفلرهوفيم65عامبطرساستشهأد

لمهمتاحأيكنلموضوحوفي.المسيجليسوعللملذأذالهيكنلم
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روايته.مراجعهبمعلومالهميمكنالذلنالمسلحبتالميذالالتصاق

جنبإلىجنبأبذألهووجودهالانجللهذاتصنلففيالأحوالهذه

وعدمالمجهلعلاماتمنمعينةوإعدادالدقيقهالعالماورمنالعدلد

القرنرج!منأم(01)هيرابولبسأسقف)بابياس(يقول.الدقة

كتبقدلبطرسترجمانأكأنالمذيمرلمحسأنالواقعفي:الناني

يكنلممرقسلأن.ذاكرتهبهاسمحتالمئيالدقةمنالكافبىبالقدر

متاخرةمرحلةفعلكنه.لهشخصحأتأبعأكانولابلسوعسمعقد

بينالتوفيقأعتادالذيبطرستبعقدقبلمن)بابياس(أنالمحل!كما

..والمطالبيسوعتعاليم

بعضلوجدأنهومعالنور..جمدمنيسالدكلورالقسيقول

رجلىمنليوناسقف)ايريناوس(ق!..جزئيهأمورفياختلاف

كتب،سيرلهوكالببطرستلميذمركسإنأم(الئاني)75القرن

وق!).بطرسبهاوعظالمتبىالأشياءوبولسبطرسمو!بعد

فثبت66سنةفيأنجيلهكبمرقسإنلايريناوسموأفقأ(باسلنج

بطرسإنالقولأماأسمهيحملالذىالإنجلليكتبلممركسان

)27(.بهيعلدلافضعيفالإنجيلهذاكب

وهئالبهاخذ

حررفلقد،فلهلاجدالأوليأرللسدأعبأنفسهالنصلظهرا-

بدأيةفيفلضع،للاحداثالزمنيبالتعاقباهئمامأيدونالانجيل

بلبعوهلانالمسيجلدصهمالنينالاربعةالصلاللنحكايةروايته

.(2ا-.)1/6لالعرفوهحينعلي

للمعقوليةكاملاافنفادأببرزالمبش!رهذاأنذلمكالمىيضاف2-

اكثروهوحأذ!غيركاتبمركصإن،روجيالأبيقولكما

الأبويدعم.حكايةيحرركيفأبدأبعرفلافهوابلذالآالمبشرلن

-أ)3/3تلميذأعشرالاننيتكونشمردفقرةبذكرمحظتهروجي

.)16

فيماخاصةلولمحأومتىأنجيليمعيئتاقضنمرقسانجيلإن3-
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الآيا!ذلكمنوأكثرالنبىلونانحكايةملرالأحداثبعضلخص

لممركسبسردالروألههذهبعلنهائثاءفبىللبشرالمسلحلعط!هاالتي

1)لللصديقكابلهالحكالةلعد / A2-وجعلواالفريسيونفجاء1.11(أ

تتهدالسماءمنآيةمنةطلبوافخإليولميسوثوهالمسيحيحاورون

لنلكماقولالحقآية..؟المجللهذايطلبلماذاوقألبعمقالمسدح

الضفةالىليمضىالسفينةإلىوصعدتركهمثمآيةالجللهذايعطي

فيلمس!بأنهنفسهالمسيحمنتأكيدهذأأنفيلاشكو."الأخرى

عليفالمعلقونوعليه.طبلعىيبدوغيرقدفعلبأيالقيامنيته

لنالمسيحبأنلموقاإعلانمنيتعجبونصكدمأالمسكونلهالترجمة

الوقتفييحكمون1/92(،ا)لموكأالمنبييونانواحدةآيةإلايعطى

اية(الجيللهذايكونلنبأنه)مرقسقولبينمفاركةبوجودنفسه

11)لوقأكآيأتنفسهالمسيحيقدمهأالتيالمعجزاتوبين 0 2) , / Y

شريرةوأرواحوادواءأمراضمنكثيرينشفيالساعةتلكوفي

أخبراأذهبالهماوق!يسوعفأجاب.كئيرينلعميانالبصرووهب

يمشونوالعرجيبصرونالعميإنوسمعتمارألئمابمأيوحنا

والمساكينيقومونوالموتىيسمعونوالصميطهرونوالبرص

جديد.401ص11يبشرون

رأوامجتازلنكأنوأإذالصباحوفي211(11/0)مرقسوآية

انظرياسيدىلهوقلبطرسفلذكر،الاصولمنيبس!فدالتينة

ايمانلكمليكنلمهمووللسوعفأجاب.يبستقدلمعنحهاالتيالتينة

ئتالوهأنفآمنواتصلونحينماتطلبونهماكللكمأقوللمذلك..بألله

جدلد.77ص".لكمفيكون

منمفقودأومضافمولفا6الاصحأحمر!سإنجللخالمه4-

المتوافقة.الاناجيلبقله

لايقللهذافإنكنسيكإنجيلكليةبهمعلرفامرقسانجيلكاناذا

من9الفقرات16الاصحأحخالملهيعدونالمحثئينالكلابانمن

بشكلهذاإلىالمسكونيةاللرجمهوتشير،مضافكمولف2.إلى

مخطوطتينأقدمفىموجودةغيرالخاتمةهذهوإنكماصرلح
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CODEX"باسميالمعروفتدنلملاطاجللكامللدن SINAITICUS VODEX

311+!ه VATICالرابع.القرناليتأريخهمايرجعاللنين

يونانيهمخطوطا!أضافه11:الشأنهذافيكولمانأ.ودقول

عنخالمةالموضعهذاإلياخرينصوصوبعضعهداأثرب

أناجيلمنمسلخرجههيوإنمامرقسإلىلاتنلسبالمسلحظهور

ففى.كئيرةالمضافةالمخاتمههذهروالاتأنوالواقع."أخرى

لحتوى-قصلرةروايةنجدولأرهطويلهروالةتارةنجدالنصوص

وتاره-والقصلرةالطويلهالمروايتينعلىالممسكونيةالترجمة

معا.الروأيللنأخرىوتارةحأشيةمعالطويلةالمرواية

يلبى:بماالخاتمةهذهعلىكانينجسرالأبويعلق

المرسمي-الاسئقبلىعندالأخيرةللإاثحذفحدثقدأنهلابد

ضمنله،الئيالجماعهفيمرقسلكلاب-العامهعليالنشرغدأو

.المفقودالجزءهذأعرفوأقدبألأحرىيوحناولالوقأولامليولا

لاتحتمل.الفجوةكانتفقدنلكمع

المتشأبهدالمكلابا!الالدىبينجرثأنوبعدبكليرف!لكوبعد

وذلك،لممرقسمحترمةخالمةتوليفتمولوحناولوقامتي

الآخرين.المبشرينلديوهنكهنامنبعناصربالاستعانة

خاتمةف!بأللفصيلالفزورةهذهقطعس!الاستدورالسهلومن

عنمأديهفكرةبتكوينلسمحذلكحيت2()16/9-.مرقسانجيل

بالحديثالخاصالأدبيالنوعبهايعالجونكانواالتيالحرية

..الثانيالقرنأعتابحتىالانجيلى

صرلجاعترافمنلاله11:فدقولبوكليهموريسالممؤزخيعلق

ياله..المقدسةالنصوصعليالبشربهالمحامالتيالتعدللاثبوجود

11الكبيراللاهوتيالمعالمهذاتأملاتلناتقدمهالذىذلمكاعرافمن

)28(.

مرفسأنفييشكون)ثعلماءبعضإنجيرومايرونيموسوق!

عليدخيل2()16/9-.مركصإنكرهوقلاأ.6الإصحاحكتب

)92(.النص
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وإنجيلهء.لولمحا

لوقا؟هومنأولا

عيانشاهدهوأم؟رسالثهفيبولسيذكرهالذيالطبيبهوهل

المسيح؟يسوعوألاملحياه

أممي؟هوأميهوديهوهل

المذيالطبيبشخصدةفىهويتهعلياللعرفبعضهمارادلقد

فيكما،رسائلهبعضفيبولسيذكرهوالذي،لوقأأسميحمل

4/14كولوسفىوكما،11معيوحدهلوقأ41111/ثلموتاوس

.11الحبيبالمطبيبلوقا11

قدبعضهمأنالمسكونيةاللرجمةفينلاحظالطبلمهنةولاكيدا

تماما،قيهمبالغتقريروهذا.المرضوصفدلمحهبسببذلكرأي

التيوالمفردا!،الدثةشئنااذاالنوعهذأمنأوصافايعطىلافلوقأ

كانلمقدالعصر.هذافيمتففانسانأيمفرداتهييستخدمها

إن؟الشخصنفسهوفهلرحالتههفيبولسرافىقدمالوثاهنك

وئتيأديبأنهكما.حولياثكأتلابأنهويصفهذلمكيعئقدكولمانأ.

نظرفيوهوكانينجسرالأبنظرفيولوقا.بالمسيحيةأمن

11 : GOSEPHUS: NTIQUITESوأنهأممداكأننفسهلوقأأنالظناكبر

11.الرسلاعم!سفرمولفالضاوهو،لبولسصلايقاكان

فخامةأجلمنالموجهةديباجلهفىنفسهعنلوقألنبهنأفيما

ألامبراطوريهموظفىكبارمنيكونأنالمحتملومنناوفيلس()

المسلج-عنقصصاأنشأواالذلنالأخرلنبعد-انهالاالروماند4

المقصصهذهمسدخدماالاحداثنفسعنحكايةبدورهسلنشىء

منهم،واحدأليسأنهيعنىوذلك،العلانشهودومعلوما!

51قوإعمالمعالللاميذموأعظمنالآتيةالمعلوماتالىوبالاضافة

يقولوكماالنور.عبدمنيسد.يقولكماالدينيةالأمورفيالعقلية

.11إلميناأبلغهاالرسلمنلموقأتعلمهاالمتىالأشياءإن11ايرلناوس

للوقاالوحيدالمصدربولسيكنلمم11)جيروم(ايرونيموسيق!وكما

تعلمبلالممسيحصحابةمنيكنلمبولسالرسولأنهىوالحقدقة
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)03(."الآخرينالرسلومنمنهالانجيل

كأناذا11:بمايلىلهلوفاويقدم.منهجىكتأبأنهإذنالمقصود

إلينانقلهاكماوكع!التيألاحدأثفىقصةبتاليفاخذواقدكثحرون

ايهاإليكالتواليعلىاكتبأنبتدقيقالأولمنشيءكلللبعتاذ

السطورمن.!ابهعلم!الذىالكلامصحةلتعرفثأوفللسالعزلز

هذامرمصعنلوقايفضلمايميزأنالقاريءيستطيعالأولى

لاادبيعمللولمحاأنجيلإن.أنجيلهتحدلثاعنالذيالغثالكاب

الكالم.حواشمنتخلوراقيةكالثسلكيهيونانيةبلغةكتب،يجادل

وهى:بهاالشمليممنلابدأمورجملهالمقدمةهذهمنويتضح

الرسألههذهوان.ثاوفيلسالىشخصيةرسألةيكتبلوقاإنا-

وك!منالكتابةإمكانياتلهاتتوفرحسبماال!والىع!تكلب

.ومعلومات

تصلانبغله،بحتشخصيبدأفعلوكأبهكامالعملهذاإن2-

فىالرجليدعولم.ثأوفيلسإلىبهأعلمالتيالمعلومأت

نتيجهبلالقدسالروحمنمسوقأأوبالهامكتبهاانهرسالته

بتدقدق.الاولمنشيءكلتلبعقدلانهالمشخصيلاجتهاده

كمنعلمولا-أناجللتأليففىأخذوأقدكثيرينأنلوثالقرر3-

هم؟هنأو،الكثيرونهولاءعدد

كتبلكنهتالميذهمنيكنولمالمسيحيرلمبانهلوقايعلرف4-

لسلمهاالتيالمعلوماتعلىبناءثاوفيلسإلمىالمسيحعنرسالة

خدمئه.فىوكأنواالمسلحعاينواالذينمن

F.)جرانتفريلردكالمورخيقول .C GMANT:)

موظفأافتراضهيمكنقد،هذاثاوفيلسيكونبمننخطرلم11

أنالضروريمنليسالتيالمقاطعاتمثنإحدىفبىربمارومأنيا

الكثيرونأولنكبمننخطرلمكذلمك.الطالدافيحتىأوروماتكون

فقطمؤرخايكنلملوقاإن.ممألالةقصصتاليففيأخذواالنين

أيضاأ.شاعرأكانلكنه

روحالانسأنلدييكونأنلجب11:هونشالزنستويقول
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شعريوجدانهفيولاريب.لوقاكتابةيفهمأنلسدطيعحلىالشاص

11كذلكشاصأكأنيسوعلكن،المقديمهالانجيليهاللعاليمفيكئير

(.)31

الإلجيلمواصفات

بالممسلحيهآمنوثنىأديبلودأانإلىكولمانأ.يشير:أولآ

روايتهمنلحذففلوقا.مباشرهيلضحاليهودإلىبألنسبةواتجاهه

مواجههفبىالمسيجكلماترز1وليمركص.عندالميهودلةالآلاتاكثر

هذااليهود.يمقتهمالذينالسامرسنمعطيبةو!قاتهالهود.كفر

أنحوارييهمنطلبالمسيجامنإنجدلهفيمتىدقولحينعلى

لاأممطريققأئا*إلىوأوصاهميسوعأرسلهم11السامريينيتجنبوا

إلىبالحرىاذهبوابلتدخلوا.لاللسامر-مدلنهوإلىتمضوا

وهذا.جديد17ص01/5(متى)"الضالةإسرائيلبيثخراف

لمسانعلىيضعونالمبشرينأنعلىكثلرةامثلةبينجلىمث!

فلكيفعلونوهمالشخصيه.نظرهموجهأ!معيئتأسبمأالمسيح

المتيالمروالةالمسدحألمحوألعنيعطوننافإنهم.مخلصبإقللاعلاشك

إذنيمكنكيفإليها.ينلمونالتيالطوائفنظروجهاتمعتتكيف

أوخصاميةكتابأ!للستالأناجللأنانكاركهذهجليةأمورأمام

لانجيلالعامالمنحىبينالممقارنةإن؟!أعلاهقيلكماظرفيهكتابات

.الشأنهذ)فيقأطعببرهأنيأتيلموقأوانجيلمتى

روأيات18صالجديد"المعهد11كتابهفيكولمانأ.يذكرثمانيأ:

نقأطأالمقصودوليس.الأخرىالأنأجيلفيتوجدلالوقاإنجيلمن

فمئلا:تفصيلية

بهذاخاصةلموقاإنجللفبىالمسلحطفولهعنالروايأ!ا-إن

عنلخئلفبشكلالمسيحطفولةلقصمتىوإنجلل.الإنجيل

عنها.كلمةيقوللافانهمرقصإنجدلأمأ.لولمحاإنجيل

بينهماوالللاقض.مختلفةأنسابأللمس!حولوقامتىمنكل2-لعطي

لجدربحيث.العلميةنظروجهةمنكبلرةالممعقوليهو!مهأم.
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.الموضوعلهذاخاصفصلتخصيص

كثلرةنقاطوفبىمخئلفبشكلمسرودةالمسلحرسالمهإنثالثما:

ئفصيليأ.ذلمكأبينوسوف.ومرق!مر،ومتىلموقأمنكللدى

لوثامنكثلرةلتنوعاتيخضعالمقدسالقربانسرلأسيسرابعآ:

إلىمقدمة"كتابهفيروجيالأبيقول.الاخرينالمبشرينيى

المقربانسرلموكاإنجيلبهايسوقالمتيالمكلماتإن75صالإنجلل"

إنجللوفيمتىإنجيلفينجدهاالتيتلكعنلخللفالممقدس

يذكرهاالتيتلككثلرأتقاربلوقأينقلهاالتيوالصلغه.مركس

مرقس26/269،2-متى4،2ا-22/9لوثاأجعر).بولمس

.(22-ه/113أكورنثه،41/2-242

مألناقضقولأالمسيحصعودعنيصدرإنجيلهفيلوكاخامسأ:

كاتبهابأنهالمتخصصونسلمالمتي-الرسلأعمالسفرفييقولمه

صعودلارلخإنجيلهفييحددإنهالجديد-للعهدمتممجزءوهي

بعديومأباربعينالرسلأعمالفيلحددهفدماالفصج.بيومالمسيح

الللاقضهذالمحأدغريبهتعليقاتأىإلىلنعرفوإننا.الفصحلوم

الموضوعيةدهمهمالمذينالممعلقين-أنغير.المسدحيدنالمفسرين

المسكونيةالترجمةعلىالمعلقونفعلمثلمأللبعتراف-مضطرون

فيالأموروصفهوليسلوقأ-لدى-الاولالإهتمامبأنعمومأ

المالية.دقتها

لأليفمنوهيالرسلأعم!روالاتيقارنكانينجسرالأبإن

بعدالمسيحعنبولسعندمماثلةأمورروألأتمع.نفسهاللوقاهذا

كتاباكثرهولموقا11فيقوللوقاعناللاليالمرأىودقثمكيامه.

بكليلمئع.إنهلالقبمللاوأكثرهمالحسفيإرهافأالأربعةالأناجيل

)ء3(.الحقيقىالروأئيالكالبصفا!

منهاأثنانمفقوده.وثائقثلاثالأقلعلىاسلخدملوقأإنسادسأ:

منوثيقهوالنالت.إنجيلهتدوينفيمتىاستخدمهلمامطابقة

سلمهاقائا*بممأإنجيلهمفتتحفيإليهاأشارالتئىولعلها.خصوصياته

إلملنا..)36(.
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ممابولسلعاللمنظرلوجهةإنجيلهيقد!مانلولمحأأرادسابعأ:

كاتببهتصرفممابأكثرمصادرهمعمطلقةبحريةيلصرفجعله

37)،،متىإنجلل " THE SYNOPSTIC GOSPELS).

مقتبسأسندأ661منسندأ035يجدأنيستطلعالإنسانثامئآ:

لقولكمامرقسإنجيلمنبنصهاهبئتكونتكادلولمحاإنجيلفى

FINKELATEIN .L AKIBA.عنالنصوصهذهأخذقدلوقاأنويبدو

نعثرلمصنمتركأصلعنأخذاهأددومتىلوقا؟أوأنمتىالمقديس

)38(.بعدعلله

كلية"+م!ولشا.!.شأ-عميدكلردبروفوردجورجلقوللتماسعأ:

التىالدكيرالامنلوقاإنجيلنصلعانيبكنداالمتحدهاللاهو!

الغربيالنصأنإلاالجديد.للعهدالآخر!الكتبمنهاتعاني

وأبلإضافةمثيرهأختالكا!منيعانيالرسلأعملىوسفرلدجلل

النصمنلالإنجيللذأ!الأخرىالمنصوصفيعماالحذف

11البيزنطي11السكندرى

ذكرهافقرةا1علىيحتويلموقاانجللإنكلردلاحظعاشرأ:

نظيرهامنهاولمعشرةالإنجيلمنمختلفينموضوعينفيمرلينلوثا

مرقس.في

إنجيلهيوحنا..و

هوالمؤلف؟!من

JOHN+مارشجونيقول MARS)كيلالذياللوحنا؟هذأكانمن

ىأ؟إنجيلهدكتبكانالجمهورمنلمنعاش؟أين؟المؤلفأنه

الأسللةهذهكلحول؟مصنفهكتبمتىعليها؟لعتمدكانالممصادر

كولةلاكيداتلقررأحيانأمتبأينهأحكامتوجدغرهاكثيروحول

كلنفرغأنوبعدالتوكيد،مرلبةإلىيرقىلامنهاايافإنذلكومع

ىأتحقيىالمستحيلمنيكنلمإنالصعبمنأنهنجدجعبئتأفىما

هذهكاتبويعلقدلوحناإنجيلمشاكلحولالإحتم!منأكثرشىء

خلالأنهالإعئقادالمسلحيلمنلميسأنه-مارشجونالسطور-
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يدعىشخصقامالميلاديالأولالقرنمنالعشرالأخلرةالسنوات

منشالعهولمماخالنهأ)مرقسيوحنايكونأنالمممكنمنيوحنا

لدلهتجمعتوقد(عشرالأئتىالتلاميذاحدزبديبنيوحناأنه

بواحددرالةعلىكأنأنهالمحتملومنيسوعصوفلرهمعلومأت

عندلذفقامولموقا(ومرقسمئى)المتشابههالأنأجيلمناكثرؤ

اللىالخاصهطأئفتهبهاأختصيسوعلقصةجثيدشكلبدسجلل

لوحنات!لذبوجودمتأثرةكانتكماعالميةنفسهاتعتبركأنت

.الممعمدان

PAARويجيب MONRICE BUCAILLE:نقاشموضعالمسألة

حينففي.الشانهذأفيالتتوعشديدةآراءطرحتوقد!كتثرلم

كتابهونظرهمافيلوحناإنجيلأن:روجيوالأبتريكوأ.يرى

الصحاد.زبيديبنجكأخويوحناهوالمؤلفوأن.معاينلشاهد

هوويوحناهالمسيجلحبهوكانعشر.الألنىالتلاميذمنوهو

الشعبيةالأيقوناتوتصورهكثلرةتفأصيلعنهتعرفالذيالممبشر

اذفمن.الآلامكبلالأخيرالعشاءمخدكانمثلماالمسيجبجوارواقفأ

صورهالذيالحواريلأليفمنلس!يوحنأإنجللأنيتخيلالذي

)93(إ!العامةلدىالحدهذأالىالمنتشرة

بأسيوطالإنجيليةالكنيسهوراعياللاهو!صكلماستاذويضلف

فيلوحناإنجللدون:18صالغفرأنكتابهفيفليبسإبراهيم

العصرمنأمأوهأم01عامىبينمامنهالمحريبأوأفسس

إلمىولميلالساميينضدكانوقد.مجهولكالبكتبهالمسلحي

منعالميوجدولا.المسيحلسوعاعداءبأنهماللهودشعبإبراز

زبيديبنيوحناأعم!منالانجيلهذأيعتبرمنالملحررينالعلماء

طويلةبمدةم44عأمالأولأغريبأسبوأسطهشنقأمأتقدالذي

أ.هـوأثواللكتلاباتوفقأوذلمكالمرأبعالانجللللوينلمتاريخسابقة

ذلكعنفضلاآخرلنوعلماءالهزلروروبرتلمويزيوالفرلدتشارلز

فقطولميسأصليته.فييرلابونالمعصرلينالمقدشالكئابعلماءفإن

فيأنهمبلالإنجلل.هذافىعنهالمعبرالكاتبنظروجهأ!فبى
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"JOSEPHS:فيكمالوحناالرسولهوالإنجيلواضعأنمنشك

WARS`لافانهيوحناإنجيلأماالبريطانلةالممعارفدالرةتقول

الحواريينمنأثنننةمضلادصاحبهأرادمزور،كلابشكولامرية

هذاادعىوقد.ومتىالحقيقييوحناالقديسانوهما.لبعضبعضهما

المسيج.يحبهالذيالدلميذأنهالكلابمتنفيالمزورالكاتب

هوالكاببأنوجزمتع!هاعلىالجملههذهالكنيسةفاخذت

غيرصاحبهأنمعنصأالكتابعلىأسمهووضعت.التلميذيوحنا

يقينأ.الرسوللوحنا

لاالليالتوراةكتبلبعضمئلاكونهعنالإنجيلهذأيخرجولا

المنينع!ونشف!لنرأفوإنا.إليهنسبتمنوبينبلنهارابطة

الرجلذلك-رابطةبأوهىولولحربطوا-جهدهممنتهىلبذلون

لوحناباحواريالثانيالجللفيالكئابهذاألفالذيالفلسفي

غيرعلىلخبطهمسدىعليهمتضيعهأعمالهمفإن.الجليلالصياد

علىأشرفوالاهولبىعالمم55.المشهادةهذهعلىصدقوقدهدى

صث!ىكماالبرلطاندة.المعارفبدأنرةالمسيحيةالممسانلتحرير

الكبرىالمعارفدارجمعيةفيآخرونعالم5..عليهأ

4(.ببارس!)5

ينسبإنهالمعشرين(القرنالاروسالفرنسلةالمعارفدائرةلقول

ولكنالجديد.العهدمنأخرىاسفاروئلالةالإنجيلهذاليوحنا

)41(.النسبههذهبصحةلسلملاالأدلانمسائلفيالحدلثةالبحوث

بهذأ-المحجأبأأوسلبأخاصأ-موقفأللخذلاكولمانا.كانوإن

لملكتابالممسكونيةالمترجمةفإن،11المجديدالمعهد11كتابهفيالموضوع

قأمبلحريرالقائلبالفرضتأخذلاالنقادغألبيةإن":تقولالمقدس

كلبرغممستبعدغيرإحتمالآذلمككأنوإن"الرسوليوحنابه

لنتمىحاليأالمنشورالنصبأنالأعلقاديدفعشىءكلولكنشىء.

الميومنملكهالمذىبشكلهالإنجيلأنفلحتملوأحد.كأبمناكثرإلمى

إلله:أضافواالذينالمؤلفت!ذةبواسطهنشرقد

كأملا.12اللإصحاخأولأ:
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ب37و7و44و4أوو4و2و4)الحواشيبعضثاسما:

.(35أو9و2أو)و

(811،إلى)7،3ءالإصحاحفيالزانيةبالمرأةلختصماثالثأ:

وإن.الأصلمجهولالنصهذأبأنالاعترافعلىيتفقفألكل

كنسيأ.بهالمعترفالمقدسالكتابإلىذلمكبرغمإنتمى

إمضاءوكأنهاتبدوء3إلى91منالفقرهكولمانأ.لقولرابعآ:

لوحنا.إنجللكلفيالصريحالوحيدألامضاءوهو.معاينلشاهد

كولمانا.ويعتقد.شكولامضافةفقرةأنهايعتقدونالمعلقينولكن

2الاصحاحمئلالانجدلهذأفيواضحةاللاحقةألاضافأتأن

الىاللمساتبعضالضأأضافوكدالتالميذ.أحدعملمنوهي

نفسه.الإنجيلمدن

،المفسرونقدمهاالتيالأخرىالافتراضاتذكرودون

مؤلمفمشكلهعنالمسلحيينالكلابأبرزعنالصادرةفالملاحظات

والخلطبالمغموضمغمورونأننأإلىوحدهاهيتشلرالرابعالإنجلل

الانجلل.هذأبأبوةيتعلقفيما

كماوالمبشرالرسوليوحناوجودإلىإنجيلهفيلوقألشلرفدفا

الاصحاحإلىيوحناانجيلمنالروايههذهأنتماءإن.الدرأتيقول

تصورعلينالسهل.لاحقةإضافةأنهعلىالجميعلتفقوالذي21

يوحنااسمضمإلىالممؤلفدفعقدلوقاروايةفيلوحناذكرأن

معدليترددلمالغرضولهذاالرأبع.الإنجللإلىمصطنعبشكل

روايةالىالمسيححياةفيوقعحدتتحويلفبىألانجيلىالنص

.(4حداته)4بعدحدث!

والمفريقالاختلا!ات

)45(صارخةالأخرىالثالئهةالاناجيلمعتدلافرالليالامور

المتطابقةالأنأجيلعليهايطلقولوقأومئىمرقسأناجللفأنولذلك

33QUATRESه!DES"3!"المتوافقةأو EVANGILES"لأنهاوذلمك

وتشتملمفقودةصارتوثأئقمنواحدةمصادرعلىتدوينأتدرج!
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)42(.المصنمتركهالمساللمنالمكثيرعلى

C.:ع!،LIFEالمس!ححلاهكتابهفيكأدوكسكتب .J CADOUX.!

OF.؟؟ JESUعنكئلرأإخل!أنخللفالرأبعالإنجللفبىألاحأديتإن

شروحاتللغايهوشبيهالملطابقة.الأناجيلفبىوردتالتيتلك

والشروحاتالتعاليمتكونأنيمكنلابأنهذلك.ذاتهالرابعالانجيل

ففي.المسيحيسوعبهافاهأقوالبأنهاعليهايعولكوثائقمتلملاولةا!

وإن.اللوميحدثكما.بكلمةكلمةصدقيمتنعلاالقديمةالازمنه

المؤرخدنخلروإندأردخيه.سماتهيالوهميةللافوالالتفودض

بنفسألاحأديثهذهمثلوتخصيصأشتاليفمزأولةفىعملوامن

.(16ص)النمط

ENCYCLOPEDIAجRICANAالأمريكيه:المعارفدأئرةلقول AM:

كانالذيالللميذإلمىخطأأوصوابأانشمبالذييوحناإنجيلإن

يجادلونالمعلماءأنبيدللكثيرينالممحبوبالإنجيليعتبر،لحبهيسوع

منها:قويةأسبابالجدلولهذايوحنامشكلةجزءأمنباغبارهفيه

الثلافالأناجيلوبينبينهصارختضاربوجودأ-

التاريخيللتسلسلمرقسروايةحسبشملرالأخيرهفهذهالمئشابهة،

لسوعلمرسالهالرئلسىالمحلهيالمجليلمنطقةفتجعلللأحدأث

المرليسي.المركزكأنتالملهوديةولايةأنلوحناانجيليقرربينما

الانجيل،من21رقمألاخدرالاصحاحمشكلةهنلث2-

تأمبأنسجامينتهىالانجيلأنيرىانلستطيعالعادىالمقارىءإن

لتومنواكتبتفقدهذهواما11يقولالذىالعشرينالاصحاحبانلهاء

11.باسمةحلاهأمنتمإذالكمتكونولكىالملهابنالمسلحهويسوعأن

هذاأجلةمنكتبالذىالفرضبوضوحيبلنألاعلانهذاإن

ظهرلسوعانيخيرناالمذيالاخيرالاصحاحيألىدتلمكبعد.الكتاب

غامضينآخرينوأثنينت!يذخمسةإلىالأمواتمناقيمكرب

أرعالبطرسقالوانهبمعجزةالسمكصلدإلىارشدهموانه

21/23()يوحنااسلشهادالميمبكرأتشيرفقرةتأئيثم.خرافي

الجمأعةطريىمنجاءالذيالتلميذهوهذايقولمبهمتعللقوكذلك
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هؤلاءفإنالأمرحقلقةوفى.نعلمنحنبكلمهنفسهاإلمىتشيرالتى

)43(.تحديدهميصعب

،وحدهالانجللهذافيمؤكدةوأزلميئهالممسيجيسوعلاهوت3-

هذامفدلجففى.شخصيأذلكيدعلمالمسححلسوعأنمنبالرغم

كاتبيقدمالأولالاصحاحبدءمنالأولىالاعدادوفىالانجيل

THEثوك!ه!3الالمهي"اللوغوس11بأندصيالانجيل LOGOS"وهي

خل!الذىالألهيالعقلاوالخيرأوالعهدأوالكلمةأوالأمر)

)44(.المسيحيسوعفيتجسدكد(العالم

كبير.نزاعموضوعيوحنألمروالاتالمتارلخيةالمقيمة4-

عنلخللفلاهوللهمراميليوحنابأنكولمانأ.يعترف5-

الآخرين.المبشرينمرامي

مأالمسيحلسانعلىويضعالسطورالكاتبمأيمطكثيرأ6-

الحدثعليعيانشأهدوكانه-نفسهالقدسالروحعليهأنزله

.المروي

تحتوىماكللوحناأنجيلفىلاتجدعندماندهشأنلايجب7-

الجديدللعهدالمسكونيةواللرجمة.الأخريالاناجيلروايا!علله

هذاصاغنرودد282.صفىالنوعهذاحالاثمنعددأتذكر

جليد:187ص02فقرة2.الاصحاحفىفق!نفسهيوحناالمنقص

11الكئابهذافيتكتبلمتلاملذهقداميسوعصنعكث!رهأخروآيات!ا

الممعقولمةغدرالمثغراتبعضوجودهوالدهشةلئيرماأكثر8-

القربانتأسيسروالهلخصالتيكتلكبالكاد.معقولوبعضها

المتأملالمفكرالمبشرأنلوحنا-تصور-يمكنكيفإذ.القدس

المديانةفيالمرئ!سيالحدثعنيتحلاثلالوحنا()الكلمهمعنيبكل

وهوالكنيسيهالطقوسأركانأهممنركناسمصبحوالذىالممسلح!ه.

المعشاءلمهذاسردهفيفقطيكتفييوحناأنفعلاالحادت؟!القداس

بخيانةوالئنبؤالتلاميذأقدامغسلبوصفالآلآبملسبقالمذىالأخير

؟!الرسولبطرسوبإنكارالاسخريوطىلهوذا

واردةغيرروالأثيوحناانجيلففيهذامنالعكسوحكلي9-
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الروالا!هذهاليتشيرالمسكونلةوالترجمة.الأخرىالانأجللفي

لوحناانجيلفينجدعندمأندهشلاكلفاولكن2830صفي

منقأمأنبعدوذلكطبريةبحيرةعلىللالميذتهالمسلحعنرواية

إلانقلإمعالروالههذهوللست21/أ-14(.)الاصحاحالأموات

(1)5/أ-ألولمحاحكاهاالمصيدلمعجزةالاضافيةالتفاصيلمنكثير

يوحنا.يقولكماحيالهلابعدالمسيححياهفىوقعتكحادثةولكن

انجيلبينألاهميةمنكبيرجانداعلىاخلماثهنكأ-.

أختلافوهو(ومرقسولوقا)متىالمتوافقةالث!ةوألاناجيليوحنا

ولوقاومتيمرقسيحددهااذالمسلحلبعثهالزمنيةبالفترةخاص

عاملنمناكثرإلييوحنافانهاتمتدلانجيلبالنسبةاما.واحدبعام

.كولمانأ.يشيركما

بمايلي:الموضوعهذاعنتصرحفهىالمسكونيةالترجمةأما

بألجلللطويلةفترهعنالمتوافقهالث!هالانأجيلتحدلثأحينعلي

يللهاثم.تقصرأوقليلالمددصد()!3الناصرةنحومسيرةتتبعها

لسرد.العكسعلييوحنافإنبالقدسثصيرةفلرةالمكوثأخيرأ

فدرةمكوثهعنويلحدث.اخريإليمنطقةمنللمسيحعدةانتقالات

)إصحاحخاصوجهعليوبالمقدس!3!*+"الناصرةبأرضطويله

148صا-36(3:3من2)إصحاحء14ص51:91(من
176ص2(.أ-4:31)اصحاحأ3ءصأ(5-47:)إصحاح

-أ)1)6-4()5-1()2-13(متعددهاحتفالاتفصحلةإليولشير

عامين.مناكثرداملماقدالمسيحبعنةبأنلوحيبهذاوهو(ءه

والخطب.والرواياتالموضوعاتلرتيبفييختلفأ-أ

والخطب.والروالأتالموضوعاتاخليارفييختلفا-2

اسلوبية.اخللافاتبهأ-3

جغرافحة.اخئلافكبها-4

لملاخدأث.الزمنبىبالتعأقبخأصةاختالنها!بها-5

اللاهوئيه.الآفاقفياختلافعلييحلويأ-6

يوحنامنكللديمختلفبشكلشماقالمسيحأثوالأ-7
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انهإلي-المشأنهذافبىروجيالأبوينوه-الاخرينوالممبشرين

أسلوبفيالمسيحأقوألالممتوافقهالمنلاثةالاناجيلتسوقحينعلبى

يوحناغديخضعشيءكلفإنالشفهيالاسلوبكليرأيقاربقارع

المذيهوالممسيحكاناذامأأحيانانشماعلأننالرجهالىالتأملإلمى

تأملاتبتاثيرمحسوسغربشكلتملطا!والهانأم،يتحدثمازال

.11..المبشرهذا

فيالرابعالانجيلهذاعنمعبرةصورةروجيألابيعطى

إنه11فقالالأخويالاناجيلعليعلقأنوبعدألانجيلاليمقدمله

)45(.لمامامختلفكتابأنهوالواقعآخر"عألم

اللاهوتعدماستاذ(D..هـNineh3)ول4نينهامإريكدنيسيقول

الجديرالجزءهىللاخداثالكليالمجموعأق!ألندنبجامعة

قدتكونأنلابدلاسبابتكونانلابدالتيالحقلقةإن.بالاعتبار

النادرومنيسوغحياةقصةليستالاناجيلانهي-الآنوضحت

يكتبواأنالناسبهاسمتطئيعالليلاساسياثباالانأجيلهذهتمدنأان

)46(."القصةهذهمثل

لرسولا..بول!ى

الشعب.اليبيدهأشاروالدرجعلىبولمسوقفلهأذنفلما.."

المرجلأ،..أيهاقائلاالمعبرأيةبالملغةفنادي.عظيمسكوتفصار

لذاديأفهسمعوافلما.لمديكمالانأحتجاجياسمعواالاباء..والأخوة

يهوديرجلأنافقال.أحرقيسكوتاأعطوأالعبرانلةبالملغهلهم

عندمؤدباالمدينةهذهفيربيتولمكنكللكيةطرسوسفىولدت

كما.للهغيوراوكنتالأبويالناموسلحقيقعليعمالائيلرجلي

مقيدأ.الموتحتبىالطرلقهذاوأضطهدتاليومجملعكمأنتم

الكهنةرئس!ألضالييشهدوكماونساء.زجالأالسجونإليومسلمأ

232صء(4-0فقرة2122-)أصحاح..!االمشيخةوجملع

جديد.

البنيأمحنيكيسايبنبولس:فهوبنفسهبولسعرفناهكذا
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أقام!يهودلةعاللةمنولمد.شاعولاللهوديواسمه،الرومانى

.ئرىلاجرلرجلالوحيدألابنوكان.سللفيافيطرسوسبمدلنه

اليهوديالحاخاملدثكلىللدرسأورشليمإليأرسلهابنهشبوعندما

المعمنبمدرسةهليلالكبيرالحاخامحفيدجماليلواسمهعمالائيل

إلميالدينيهالثراسا!فيوتدرجالمعصرذلمكفياليهوديهالمدأرس

حيتطرسوسإلميعاددراسأتهبولساتمانوبعدحدودهأ.أبعد

.اليهوديالقانونبتعاليمويبشرالقانونولدرسأبيةمعللعملنشأ

فىمتبحرأوكانالانسانيةتاريخمعالمكتابهفىولزهـ.ج.لقول

غلرولكنهاالاغريقلةلغتهوكانتالهيللنيه.ألاسكندريةلاهوتلا!

أنهبيدالاسكندريةاغريقيهبلاثينا.لغةيستخدملمفهومرضية

بأنهاموراى()جلبرثالبروفسيرينطها.وطلاقةبقوةاسلخثمها

أنقبلالمناسيعلمومعلمأدينيةنظريهصاحباوكان.الجودةبالغة

السطور-هذهكاتبلوفقولم.طويلبزمنالمناصريبلسوعلسمع

أنقبلالدينلةبولمسآرأءفىبحثأيعليالمعثورإليولز-

.يسوعاتباعمنلصبج

لسثاكذلكعمالائلل.ئعاللمحولالظلماثنفسفيندخبطنكادوإنا

أنهجدأالمراجحومندرسهااللياليهوديةغيرالتعاليمهيماندري

عجيبةجمارأتالممتنوعةرسائلهفييستعملفهوبالمثرأئيةتأثر

اشتهرالذيالمفارسبىالالهاسم)مثير)المتزالية)52(بالعباراتالشبه

فيبمولدهيحلفلشمسيأإلهأبانهالرومانيةالامبراطوريهفبىأمره

ثارتانوبعد(الشلويالانقلابموعدأىدلسمبر25يوم

تعاليملنشرسرايتجمعونيسوعالباعأخذأورشليمفيالاضطرابات

فقدذكنا.منظماوكاناورشليماليالفورعلىبولسفذهبلسوع

منوطاردهمبقسوةواضطدهمالمتفرثينيسوعألباعضدقوأتهنظم

علىعظيماضطهاداليومفلكفيوحدتالسامرهحلىأورشللم

والسأمرهاليهوديةكورفىالجملعفئشتتأورشليمفيالئيالكنلسة

مناحةعليهوعملواأستفانوسالكياءرج!حمل.-المرسلعداما

البيوثيدخلوهوالكنيسةعلييسطوفكأنشاعولوأمأ!طيمه-

http://kotob.has.it



جليد(202ص8)أعم!"السجناليويسلمهمونساءرجالأويجر

القضاءعلىالعزمعقدولمحد.دمشقمدينةإلىبمطاردلهمقالثم

عللهم.

الفجلأليالتحول

النهارنصفنحوانهدمشىالىومئقربذاهبوانأليفحثث"ا

الارضعليفسقطت!يم.نورالمسماءمنحولىأبرقبغته

أنتمنفأجبتتضطهدنى؟لمأذاشأعولقأللا:صوتاوسمعث

كانواوالمذينئضطهدهأنتالذيالمناصرييسوعأناليفقالياس!د.

كلمني.الذيصوتيسمعوالمولكنهموارتعبواالنورنظروامعي

وهنكدمشقالياذهبقمالربليفقلى،ياربافعلمأذافقلت

نفيأرجلاحننياإنثم.هتفعلأنلمكترلبماجملععنلكلق!

ووقفالياتي.السكأناليهودجملعمنلهمشهوداالناموسحسب

إلهفق!.إليهنظرتالساعةتلكففىأبصر.شاولأيهالميوق!

لانكفمه.منصوتاولسمعالباروتبصرمشيلتهلتعلماندخبكابأئنا

لماذاالآن.وسمعثرأيثبماالناسلجميعشاهدالهسلكون

)اعم!..الربباسمداجماخطايلثواخحسلواغمدكم؟تتواني

2(.33ص22اصحاخ

جعلوللوكتأيامأدمشقفيالذينالمتالملذمعشاولوكان.."

كانواالذينجميعفبهت.اللهابنهذاإنبالمسيج.المجامعفييكرز

يدعونالذلنأورشلدمفياهلكالذيهوهذالس!وقالوا.لسمعون

ررساءالميموتقينليسوقهملمهذاهناإليجاءوكد.الاسمبهذأ

2(.60ص9اصحاح)اعم!011.الكهنة

757ص3جالمبشريةتأريخمعالمكتابهفىولمزج.هـ.يقول

بولسورسائلالرسلاعم!اليالقاريءنرجعإنيجباننابيد"..

رجلاكان.وتعاليمهبولسرسالةعنواضحبيانعلىلميحصل

واثيناانطاكلةوأورشليمفيالناسعلموقدوالنشاطالطاقةهائل

11.اسبانيأإلىانحدرانهايضاولحتمل.L°9وروافيسوشوكورنثوس
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التلألبوبولسالرسولبرنأبأ

يصعدأندمشىطرلقرولامنسنوا!ثلاثبعدبولسرأى

الحذرنظرا!سوىالت!دذمجتمعفييجدلمولكنه.القدسإلى

بهذاالالص!حتىاسلطعلممابرناباالقديسولولا.والئشكك

إلىبهفساريقينهوثوةبولسبحماسهبرنأبااعجبفقد.المجتمع

ذلكومنذبرسألته.والاعترافاسنفبالهرألااللنلنويعقوببطرس

أنهأى.بعيسىالخاصهالأمورقيالتلاميذعنلفلر!ولاشكالحدن

المهللنيسيون.رسمهاالتبىالمسيح!ةبصورهيلعلىكأن

قدمهاالتيالعروضأن9/92إصحاحالرسلأصكم!لنأولروى

الهدلدنسونيرتادهاكانوالتياليهودمعابدالقدسمعابدفيلآراله

مغادرةفيالإسرأعإلىبسببهابولساضطركبرىضجةأثأر!

حيثوطرسوسانطاكيةأىسيليفياوإلىالشامإلىوارتحلالمثينة.

وماانطاكلا.فيالمسيحيةأمرمنوأىبعدمأبرناباالقديسإليهجاء

العالمفيالجديدةالعقلدةإلىبألمنسبةالمسدقبلآفأ!منهذالهكشفه

بنشريقومبأنبولسإقناعفيبرناباإلىالفضلويرجعاللوناني.

السلطا!ذلكأجلمنلبدأ.بانالعالمأرجاءفيالطلبةعيسىكلمة

.القدسفيالرومانلة

جالياتلجدحلنماإلايقيمولااخرىإلىبلدةمنيرلحلفكان

فينجحفإذاالخأصهالبيوتبعضفييحدلثكانكما.هامةيهودلة

وأكورنليا.إلىبالنسبهفعلكماأشهربضعةبالمكانألمحامدعوله

كأنكلهذلملثأللاءوفبىأفسوس.إلىبألنسبهكماحينبعدإليهعاد

يقلاولزدادنشاطفيضسهاالتيالكنانسسأئرإلىرساللهلكتب

خرجثمأ1أصحاحالرسلأعم!نصوصئقولاهملتها.حسب

انطاكيهإلو!بهجاءوجدهولما.شاولليطلبطرطوسإلمىبرنأبا

ويقول!لرأجمعأوعلماكاملةسثهالكنيسهفبىاجتمعاإنهـافحدث

يعلمانانطأكلةفيفأكاماوبرنابابولسأما1500الإصحاح

ولأيأمبعدثم.الرببكلمةأيضأ.كثلرلنآخرينمعويبشران
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(3)برنابأانجيلمقدمة

صسعب--

كا3ءءلمكممع!صهم!هففكأ5لى!مبكل!ءي!
!ه7طهـ،حه

ممه!%ول

ص!ع!!كهصثفى7عمث!كل"برثكهصم،ه!جمه!ا،ءالهسه*ة

عبر!خه!بههبخهبرص!ع!!!ثؤجملإجممث!محأا"ئ!ك!لم

*+51ءة"اث!م!لمءن!ه

ملإسطمكللحم!كنئ"لمميء،!ر7"*،موءا"و

!نيئهمحهجم!مك!م!!غق!جم!جم!ك!5

هكاه!ء!ماه،*كه
!ه،فأطلميخي*ف!ط!شصة"ظ5*؟مي!كم.

ث!صكطءووك!لم،1*لا5ي!م!يءث!!لأنمم!!هءلم

علصهـمم!صرىلىو"حم!!مكل

صطم!ام!.ممكسم!ة"كهل!سبهه!كلص!!ف!بمهءلمء!لهـ،،!ثدص!كوميمههعال!ك!همكل!

.anطلهلأم!+ءجمه،ك!كهصرة"م!!هلىكك!ص!

"ئئيعيماص!لم"ةكىظ!لم"اةفم!"

!لالصحيح*الأنجيلهوالعلوىوألجزءبرنابابجيل

!بالعالمإلياللههنمرسلجديدنبى،العسالحصى

رسوله"برنابارواية
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الرببكلمهفلهانادينامدينةكلفبىاخوئتأنتفقدلمنرجعلبرنابابولمس

يدعىالذىلوحناأيضأمعهماياخذأأنبرنابافأشارهم.كيف

يذهبولممبمقليةفابىقهمأالمذيأنلستحسنفكانبولسوأمأ.مركس

فارقح!ىمشاجرةبينهفأفحصلمعهمأ.يأخذانهلاللعملمعهما

وأما..كبرصإلىالبحرفىوسافرمركسأخذبرنابأالاخر.أحدهما

..وخرجسيزفاختاربولس

r-أ-غ!لة)جدلد35هصفيتجدهاالقصةوأحداث Y)

وجهعلىبمعروفهوفالهطريقهوليست:ولمزهـ.جيقول

شبفقد(نيرون!حكمإبانرومافيثتلإنهيقالولمكن.التحقلق

الجديدةالطائفةفاتهمتروما.منكبلرقسمعلىأتىعظيمحرلق

)54(.الحريقذلكفيشمبب!فينها

الثالمثالشعب

منتصفوحئىالأرضهذهالمسبحفيهاغادرالتيائلحظةبين

اتجاهينبينمعركةهنككانت.قرنمناكثرطيلةأىالمنانىالقرن

وبين-الغربأهل-البولسيةبالمسيحيةشمميتهلمكنمابينألى

الثانبىمحلالأول5االلاتجايحلولم-القدسأهل-اليهوديةالمسيحبة

بشكلإلاالهوديةالمسيحلهعلىالبولسيةالمسلحيةتندصرلمأى

البشرية(تاريخمعالممجا07هص)ولزهـ.ج.يقولالتدرجشديد

-يسوعال!باععلىيطلقكأنالمذيالأسموهوالأؤل-والناصريون

يتنازعهمإذالعظيمسة.الحيرةغمرأتفيالبدايةمنذيتخبطون

:انأمو

ناحية.منيسوعأ-تعاليم

.أخرىناحيةمنالت!يذاستحدثه2-مأ

فجعلوااللامالمنفسكهرفيبسنتهعاملينزمانابعدهمنأكاموالقد

ذلكومعالحب%لالربطهمرأبطةيئخذواولمم.بينهممشاعأبضاعتهم

قيامتهحولتدوركأنتالتيالاقاصيصعلى!ددلهمألسسوافإنهم

منمنهموقل.الموعودةعودتهوحولالمخلابالسحريوصعوده
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نفسههووأنهبعينهجزاؤهأهوونبذهاالنفسمنالمتبرؤانيفهمكأن

القوهمنجزاءيخولمهمقربانأاللبرؤفلكيعثونوكانواالسماءمملكة

الام!هذهوانعشث.!لطعماالئانلةالعودةلحدثعثدماوالسلادة

بالغإنتشارأئتتشرفأخنتأزرها.وشد!المنصرانيةالمباديء

وسورلا.اليهوديةبالدأرجاءفيالسرعة

المؤسسالعصريينمنكثيرلعدهعظلمآخرمعلمللوق!وظهر

أنويظهربولسأوالمطرسوسيشاعولوهولملمسيححةالحقيقى

الروماني.أسمههوبولسوأناليهوديأسمههوشاعول

دلن!ه)6ء(.نظرلةوكانصاحب

6791ديسمبرفينشرةDANIELOUدأنيلوللكاردين!مق!في

للاصولجديدةرؤلة11عنوانتحتETUDESدراساتبمجلة

المسلحيةلارلخخطوطفيهلضع11المسيحية-واليهوديةالمسيحية

الموجههالمعلومأ!بهتقولالذىذلكعنتمامأيختلفسياقفي

بعدالصغيرةالمئ!يذمنمجموعةكونتفلقول:المجصهورلمعامة

ذلكومعلعاليمها.وتحفظالمعبدديانةتمارسيهوديهطالفهالمسيح

نفدرحفإنهاالولتبينمنآمنواالذينمنطائفةإليهأللضمفعندما

منم94عامالممسكونيالقدسمجمعلحلهمإذخاصنظأمعللهم

اليهودمنكئ!رورفض.اليهوديةالأركانتطبيقومنالطهارة

هذهوانفصلت-الرسولبرنأبابزعامة-المتنازلهذاالممسيحلين

بولمساصطدمفقدذلكمناكثربل.بولسعنتمتمأالمجموعة

بأحداتوتعرف)المسيحيةإلىأتواالذينبسببالمس!حيونوالملهود

.(م94عامانطاكية

أمورأكان!المعبدودلانةالسبتيومالراحةومرأعاهفالطهارة

ع!فيجب،أنفسهململ!هودبألمنسبةحتىبولمسنظرفيبأليه

حتىاليهوديةالىوالدلنيالسياسيانتمالهامنتتحررأنالمسيحية

لهودأظلواالنينالمسيحلوناليهوداما.الد!ودلغيرفراعبهأتفتح

يهولدهوثنقوتصفه.كخاننبولسيعدبرونفإنهممخلصلن

الصحيحالأنجيلمقدمهففي.ئكتيكيبتواطووتتهمهبالعثومسيحية
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بالمسيج:المسمىليسوع

لجمدعيتمنىبالمسلج.المسمىالناصريسموعرسولبرنابا11

كدالعجيبالعظحالملهأفيألاعزاءأيهاوعزأء.سالمأالأرضسكان

!دمةبرحمةالمسيحلسوعبثلهالأخدرةالالامهذهفيافدقدنا

بدعوىكنيرلنلتضليلذريعةالشيطانالخذهأالتيوالاياتلللعلح

الله.ابنالمسيحداعينالكفر.شديدبتعليممبشرين.التقوى

نجس.لحمكلمجوزيندائمأ.اللهبهامرالذيالخئأنورافضين

الأسى.معإلاغهالكلملاالذيبولسألضأ!ادهمفيضلالندن

اثنأءوسمعئهرأيتهالذيالحىذلكاسطرلأجلهالذيالسببوهو

فيفد!لكواالشيطانيضلكمولاتخلصوالكيلحسوعمعاشرتي

لمامضادجديدبئعليملبشركمأحدكلفاحذروأوعليه.اللهدينونة

.!اأبدلأخلاصالحخلصوااكتبه

الكنيسه.غالبيهم.7حئىتمثلكانتالمس!حيهاليهوديةولكن

الجماعةهذهرنلسوكان.عنهمالوق!ذلمكفيمنعزلأبولمسوكان

يوحنا.نمبطرسالبدأيةفيمعهوكانالمسيحقريبجأك

المسيحلهأمامالمسححلةالميهوديةكعمودجكاعبارولمكن

المبوليسيه.

.بالقدسالمسيحيةالميهودلةهذهفيكبيرةمكانةالمسيجأسرةإن

عمإبنكالبوباعمابنوهوجاك)د!ه!حم!3(سيميونخلفوقد

)؟إ(.المسحج

الأولالقرنطيلهبالقدسفقطسائدهالمسيحيةاليهودلهتكنولم

المبعئةقبلمكانكلفيلبدوفيماالبعئهتطورتفقد.للكنيسة

اليبولسرساللفيالدأنمهالاشأرةلوضحماهووذلكالبولسية.

بغالطيةذهبحلثماقأبلهمالمذلنالاعد)ءنفسإنهمما.صراع

الجماغانكانتم07عاموفيوانطاكياوروماوكولوسوكورنئه

لللهودالوق!فلكفيالسلادةوكأنتصراعهما.أوجفيالمئتافستان

السبعلنحرببسببتماماانقلبالموقفولكنبالقدسالممسلحيين

القلاس.وسقوط
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كماللي:الانهيأرهذااسبابدأنيلوالكارللن!ويشرح

نجافقد-الرومانبة-الامبراطوريهفيمنبوذييناليهودكأنلما

والهللينستكدونالمسيحيونسادعندئذعنهمالانفص!اليالمسلحلون

المسيحلةانفصلتوبهذاوفأتهبعدالنصرعليبولسحأزلقد،

يعرفمالتكونالمسيحيةاليهودلةعنوسياسيأاجتمأعياالبولسية

المئالمث.بالمشعب

لملنقاش.موضعأالمسيحيةوجوهاكئربولمسكانواذا

بنلكوصفتهكماالمسيجيسوعلمفكرخائنأاغبركدكانواذا

)جك(.حولبألمقدس!بقواالمندنوالتالمدذالمسيجاسره

المنينهؤلاءحسابعليالبوللس!ةالمسلحيةكونلانهفذلك

تعاليمه.لنشرحولهمنالمسيحجمعهم

لحرر!الليالكبريالكنيسهعنالمسيحلناليهودوبانقطاع

.الغربفيقنواماسرعاناليهوديةروابطهأمنتريجيا

الرابعالقرنإليالئالثالمقرنمنآثأرهمإدتفأءيمكنولكن

الاردنوراءومأالعربيهوالجزيرهفلسطينفيوخاصه.بالمشرق

النهرين.بينومأوسورلا

ولحالفلهم.ورلثجزئيأوهوبعضهمألاسلامامتصوكد

بخلفلةالاحئفأظمعالكبرىالكنلسةاورثوزكيسةمعالآخرالبعض

الائيوبلهبالكنيستبنمتشبئأمأزالمنهمشيءوهناكسأمبةلثأفعية

.االكلدانيةو

اخدفواثدالممسلحيينالميهودأنوبرغمكاندنجسرالأبولقول

تح!ولكنجأريأغهمالحديثظلفقدكأنينجسرنفوذذا!كطالفة

)54(.!ل(AISQANTS)المله!لنناسم

يسوعتعاليمالياضيفتملهادىء

الآوليالبدالا!كصةإن11:العنوانهذاتح!ولزج.هـ.يقول

الناصريلسموعالحقةاللعاليمبينالكفأحدصةهيانماللمسيحية

اضافهاالتيوالزلاداتوالاطنابا!فرضهأالتياللحديداتوبين
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أحبوهالنينالبسطاءالرج!أولئكفهمهااساءالتيوالمسأئل

الجليل.منأثرهفيوساروا

متوازنغيرمرقعأسجلاالرسلواعم!الاناجيلالدنأوتقدم

الأولي.الايامتلكلصويرفيالامأنةتامسجلجمللهفيولكن

مننبويةتعاليمالناصرييسوعتعاليمأنتمامأالواضحفمن..

تكنلمموهيالعبرانيينالانبيياءبظهورابتدأالذىالمجديدالطراز

لكنولمهلكلولاعليهاحبسأمقدسمعبدلهأيكنولم.كهنوتية

خاشعأ.كسيرأقلبأالوحلدفربانهاوكانطقوسولاشعأنرللايها

لمديهامارأسوكأنالموعاظمنهيئةهيفيماالموحلدةالهيئهوكان!

الموعظه)55(.هوعملمن

لظهرالثانىالمقرنمقتبلفيولكن"..جلنيبلرشأرلدأ.ويقول

انفصالهلمامااصحابهيدركمستقلدلنثوبفيالمسيحدهالثيانهلنا

جأءالتيالتعاليمعنكئلرأابلعدتورانهابلالممسيحيهاللهوديهعن

)56(ول!يذه.011يسوعبها

الأولالممجتمعلديالمجوهريةالمفاهيمبعضفهنكقائلاويضيف

بولس.القديسلديشأنذا!يخرأواومجهولهغريبةنجدهأ

قامولكناختلافألختلقهالمفهولهعرف!التيالمفاهيماما

أخرىمصالرمنأخذهابأنهالقولمنلابدووئتميلهابتطويرها

منلنالابدو.أنفسهمالتلام!ذأسسهالذىالمسدحيالمجلمعغدر

المهيلينسيهالمجدمعاتمنمجلمعفيالمصادرهذهوجدبأنهالاغفاد

)57(.فطاكيا..مجئمعكانالمجتمعهذاأنالمظنوأغلب

H.ويضيف .G WELLSاليفعلائتسبكلمهلجدأنعليكيعسر

علياتباعهفيهاحضأووالفداءالمكفارهمبادىءفيهافسرلسوع

وظيفةأجماءوهي)حم!ص3ه!3(مقدسسرللاولأوالقرابينلقديم

مسألهحولالشقلقمزوكيففورنأمنوسنريالكهنوترجلى

واضحدليلمنهناكوليس.باسرهالمسيحيالمعالمبعد.فلمأالئالوث

51دعوهولايبرزكنلكالمبدا.ذلكاغتقواالمسدححوارييانصطي

ئوبأىالربوبدهفياللهمعاشدراكهعليلضفيولا)المسلح(أنه
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امرأيراهكانأنهلويضبفيهأنليفوتهيكنلمأنهأحسناربمأبارز

حينئذ11قولهاللبلحلرماأشدومنالأهميه.منالأوليالمدرجهفي

(16/02)متيالمسدح"سموعأنهلأحديقولوالاانتالميذهاوصي

الخلاص.ضرورياتمنالحقيقةهذهبعدكانأنهفرضنااذا

الأحدبهاسلبدلواالذيوهو.الميهودىالسبتطقسمراعاةاءنثم

ائي.الميثر

لميسوعأنع!،المسيحيةالنحلمنكئلرغدهامةظاهرة

يخلقولممالإنسانأجلمنالمسبتخلقأنهوقلىمتعمدأالسبتلرع

مريمامهجمادهعنواحدهبكلمةيفهلموهو.السبلأجلالإنسان

أخصمنهومماالكئلرأنكماالسماء.مليكةايزس!صورهفي

تامأ.إخ!ماءأمنهلمقىوالطقوسالعبادةفيالمسدحيةخصاثص

يسمىأنامكانأنكرواأنالمتشككينالكلابجرأةمنبلغولقد

إلىيلجأأنقارىءكلعلىويجبالأطالق.علىمسيحيأيسوع

فيالخارلمحةالمثغرا!هذهفيبهثدالملميستضبىءاللينيينمرشليه

غهالولدلماالئغراثلالكنذكربأنملزمونهناهاونحن.تعاليمه

فيها.نلوسعالاأيضأمضطرونأنناكماومنازعا!.صعوباتمن

يلعبوالذي.يسوعتعاليمرأسكانالذىالسماءمملكةمبداإن

أشدمنمراءولاهوإنماالمسدحية.العقائدفبىجدأضئيلالورأ

فالىوتغلرهءالإنسانيالمفكرتحركأنلهاقثرالتيالثوريهالمباديء

وتراجع.الكاملمتراهالدركانفأتهالمزمانفلكعألممأنإفنضو

لعاداثالهأئلةللحدياتهاالفهممندرجةأيهعنناكصأمرتاعأيائسأ

المحليثالمسيحيأنعجبولاالمرأسخة.ونظمهالبنمريالجنس

المالوفهالفكرا!إلىفورهممنلنقلبونالممئرثلينالجددوالتلاميذ

ومرسحأثالشرسةوالآلهةواله!كلالمعابدفكرا!القديمه

رعايةللبثولم.السحريةوالبركاتالممتكرسوالمكعاهنالاسئرضاء

المألوفةالقديمهالحي!اةإلىثانيهبهمأنلكستأنالامور.لهذهالمقوم

وكنلك)8ء(.والاستكباروالمنافسةوالارباحالاحقادحياهالأثلرة

تلهلطفيه!ازدريالتيالمواضععئمراتنلحظاننستطيعألضأ
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السب!رعأيهوأعنيبالشكلداتالمستمسكينلدىالاثلرةالفضللة

وضيهره)95(.

فيالمسيحيينلارلخمنكب!رأشطرأالتامالغموضويغشى

أرجاءكلفيانتشرواأنهمفمعالمسبحية.الحقبهمنالأولينالمقرنين

طقوسهمأوفكراتهمعنالنالرالقلللالانعرفلافإنأ.العالم

!أئدحينذيكحتىلهمتكنولم.الزماننلكألثأءوطرائفهم

فيكبيرةمحللةاخت!اررهناككان!أنهشكلاإذ.مستقرة

العصر.فلكإبانالمملكلفهغرونظمهممعلقداتهم

جسيملمحدريبدوفيمايحثكانالمحددغيرالأمدفلكألثأءوفي

الآلهةبينوالمطابقهالتوحيداىالئيوكرازبا-منبعلنهضربمن

لضأرعهالكادالليالمئراثحةوالعقلدةالمسيحيةالنحلةبلنالمخلالفة-

.حورسالهزيسسيرابيسونحلةالشعبسوادبينانتشارهاسعهفئ

الاحدلومالمثرانية--الأولىمناقتبسواالمسبحللنأنولبدو

كماالبهودي.السبتيوممنبدلأللتعبدالاكبرلومهمبوصفه

اللينله.الحفلا!فيالشموعاستعملىمنالاكثأرفكرهاستعاروا

اثتبسواكما-القسسأعنالرعاة-بواسطةالعبادةأداءوأسطورة

إلمىبهاتم!ازتزاللاالتيالعباراتأوالفكراتتلكلرججفيما

المسيح.لم"فيالاضكس!11عنتتكلموالتيالشيعبعضهذألومنا

أننتنكرانعلينالزامأنهفلك.بالدمتضحيهالممسيحكونوعن

المشنى.قصويرممايريقهأكثرالدممنبهر!لايكادصلبأالمو!

الحقيقهفيهوإنمأالبشردةأجلمنلمهالمرلىصورةفيلسوع

التعنيبلقىانهتنعكرناإنونحن.الدقةعنبعدأالمعباراتأشدمن

بحربة.طعنقدجنبهوإن.الأشويكمنتأجأألبسوأنهوالللكيل

المئرفلةأنبلددمأ.يفلضنبععننكونماأبعدنزاللافإننا

المنسيان.اللومعليها!ىالليالمخفايابعضحولتلركزوكان!

جميعأنويلوحخير.مقدسبعجليضحيوهومئرانئخلل

نلكيذبجوهولمثرأبصورةتزدانالممئرائيهالمقدسهالمقأصير

جنبه.فيجرحمن!بمأنزفأثمهلنزفالذيالعجل
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نحلهبهاسهمثمأانعلى.جديدهحيأهنشأ!الدمذلكومن

ثلرأأ!مكانالمسيحيةوالطقوسالمسيحيالفكرفيالاسكندريه

(حورس)شخصيةفيالمسيحميونيجدأنطبيعيأكانإذلكاد.أو

لهمخلفهماللقهمغيفهجهودمنيبنلونفلمالهممرشداشبلهأ

بلنالممطابقةإلىهذامنالانتع!كانوقدخفايا.منبولسالقثيس

طبيعيةخطوهمقدسهشبهمرتبةبهأالسموثموالزيسمريمشخصية

تعي.تكأدلاوهيلقتبسأنللمسيحيةكذلكطبيعيأوكان.كذلكجدأ

!ساوسئهافإلخذ.الزمانذلكفيالشانعةللليانأثالعمليةالطرالى

ذلكلأن.المصريينبالكهنهالخاصوالزيالحليقهالرؤوسطريقة

إثرواحدةالبدعولتابعت.القسسلتمليزالمئلىالطريقهيبدوكأن

بطريقهالاصليةالثورلهاللعاليمثففأنفلكنتلجةوكانت،الأخرى

أحدأنولو.المألوفةألاضافاتتلكتحتمحسوسهغيرتكونلكاد

منالضاويالأشعثمعلمهوألبعصفممنالمخلصينالنصارى

ثمالعالممهذاإلمىفجاهاعدبالجلللالالكحالشمسوهجفيالسفر

إلىبحاجهفلسنابروما.طرسالقديسكنلسةفيقداسأمثلازار

الموجودالقربأنأنيعلمغدماكبرىدهشةمنبهيحلمألصولر

شارلأ.د.يقولالممصلوب)06(يسوعمعلمهإلاهومأالمنبحعلى

مقدبلفيالمسيحدةإن11:المسيحيةكتابهمنأ48صجدندببر

ئمأمأأصحابهيدركمسلقل.دينثوبفيلناتظهرالثأني.المقرن

بعيدةلزللممغاصرهكانتوإنالممسلحيةالميهوثية-صانفصاله

البدائى.الطورعنوئتظيماتهطقوسهتخرجلمكماالانسجأم.عن

عنكئلرأابتعتقد.الوقتذلكمنذالمسيحيه.هذهوكانت

62صفيويضيف.والحواريونجمسىبهاجاءالمتيالافكار

منجديدطقسحتىولاجديدبدينيأتشلئأ.لمميؤسسلمإنهقأللا...

إطارفيلملتقوىفريدشخصيبلصورإلايأتلمالجاده.طقوس

منالتجيرلبغيأنهقطيزعملمالتيالللثةللكاليهوثدةاللينة

فكرةعلىتعاللمهواغمد!وشعأنرها.شرصكهامنأومعتقدالها

إلا.مواطنيهبهاسائرآمنكماهو.بهاقناللياللهمملكةحلول
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أنإلىالإشارةبناويجدر.الخاصةبطريقتهعنهاوجمرفهمهأأنه

أخذهألعلهبلللاله.أصليةاكونلاقدنفسهاالخاصةالمطرلقههذه

كن!سةكنيسه..تألبميسإرادةاللهئتسبأناماسابقلهمنغيرهمن

لهألعينهأالئيوالطقوسبألعبأداتتخلصكنيسههو..كنيسلهلكون

جميعأ.الارضفئجلهايمهدكنيسةغها.رضاهفلهايظهروالئي

إنالتارلخي..التسلسلصرلحولاالاحداثواقعيقرهلاكولفهذا

الاموراكثرالقضيةهذهولعللردهأولمالكنيسةلنشىءلممالمسيج

ماغ!رفيالإنجدليهالنصوصيدرسباحثأىلمدىالمح!قهئبونأ

لهيوجدأنلمكنلاالعكسيالفرضأنأيضأنؤكداننابللحلز-

منأولوامابكل-اللاهوثرجلىلسنطعولممقبولتارلخيسند

عنمعلومأئتأفقرمنبلغومهما.شيئأفعلنلكحي!-براعه

التعصبضدفعلكردمجملهافيلنالئبد!وافإنها.المسيجتعاليم

تزلدالليشعاثرهموضداللهودلدىالموسويهللشرلعةالأف!الضيق

مملكةحلولسترطاكانجمسىاقالممعقول.الحدسصرامتهافي

تتعلقفكرةكلمنطقهمنلنفيأنالأملهذاشأنومنالوشيكالله

لمامخاضعألهودلأكانعلسىانثملأتبأعه.الدن!وىبالتنظح

فيظاهرلأعارضهاواناللالنية.إسرائيلبنىلشريعةالخضوع

الحقة.روحهاأنهظنماحسبفعليأمداركهاتوسبعسبيل

واحدةلحظةفكرهللعمللكنلمبأنهالإيقانمنلنالابدكلهلهذا

نلعدىولن.)ص"الكنيسه11بنسمحهمأخطوطرسمفي

وأنهإغبارأتحرلفأفلفكرلهإلالمكنلافلككلأناضفناإنالحق

كأنمأذاولكنشىء.منهعلمهإلىنمىلوقطعنهلملرضىيكنلمم

الاخلافله.الحكمبعضاس!شنأنحنإنإفن.منهيبقى

ولممعادةبهتوصبفمماأصالةأقلولكنهامفيدةلاشكوهي

العظدمة؟شخصيدهولس!حر.الرقيقةفضاللهللا:كرىندمرض

هذ)عنيجدبالمنطقانعسى؟!منلمنادبقىكأنمأذا..

فلكبعدالاحداثتتابعأنإلا..شىء8".لاصرلحة؟إجابةالشماؤل

المسيحلة(.كتابمن62)صالمنطىلسايرلاوكأنهبدأ
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بولسوتعاليمآراء

أشربواالذلنوهمعشر-الالثيالحوارليننريانلاغرابة

يسئتكفون-العميقةالمسلحيةيهوديئهمعليوظلواعيسيبلعاليم

لرددأأمامهاويبدون.بولساليهائوصلالتيالنئائجملرمنكثلرأ

المقنعةالبرأهلنالجاداستطاعإذفرضأ.عليهمفرضهانهإلاقويأ.

رحلتهخلاللمسهاالتيالنجاحأوجهتحلللعليمعتمدأبشانها

كانالقدسمجتمعإنثم.الصغريآسياربوعفيالأولياللبشيرية

منبهيقومفيماعشرالثالثالحواريشمحرإلهيةروحأأنيظن

فياحيانألضمبولسكناس!وكانتفقحرأ.الممجلمعهذاوكأنأعم!

بأساليبخبيرأبولسالحواريوكأن.وكرامهمالقومأثرلأءاتباعها

.بالقدس-الأمالكنيسةمساعدهعليحئهم

التيبلسوعالخاصةالأمورفيالت!حذعنيفلرقبولسكان

كتابألهم:فيوالمؤرخونالنقادئتاقلها

والتيالهيلينستيونرسمهاالتيالمسدحلةبصورهيتعلقكأنانهأ-

وترويالت!يذلديالبسحطة-صورتهأ-منأبعادهافيأوسعكأنت

معابدفيلآرأئهقدمهاالليالعروضان)9/92(الرسلاصحدلنا

ضجةأثارثالهيل!نسيتونيرلادهأكانالتياليمهود()معابدالقدس

131)صالمثينةمغادرهفيالاسراعبسببها،إلياضطركبري

المسيحله(.

اساسأكانتيسوعاتباعمنيصبجأنقبلالثلنيةبولسآراء2-

أنكماالآراء.لهذهانطققا!ةكونهاعنلزدولمالجديدهلآرفه

بولسمباديءعليباللحقلقاسبغتوطريقلهاتعبيرهااسلوب

خاصأ.لونأالجدلده

يكنفلملعصبه!موضوعسويلغلرلمبولسإنا2،رينانقلحلي

السابقهالهيلينستدهالكناش!إنبلهذا.لكلالفردالمخئرعهوبولس

فدوالغنوصهاللأليفاليالنازجمناليهودجماعاتدبلهاومنله

حولهادارالنيالاساسيةالموضوعك..؟وانشأتلعملهجملعأمهث!

المسيحلة(.271ا-41)صبولستفكلر
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قريبةعبارا!يسئعملفهوبالمئرائيه.لأثرانه2جدالراجحمن3-

)ميثرا(.الفارسيالإلهإليئتسبوالتيالمئرائيهبألعباراتالشبه

يسوعنقلفيماثويةبارزهقطلالبدوبفكرهمشبعأكانذهنه4-

كربانأيقدمالذيالضحيةالشخصفكرةوهيألاوتعاليمأكوالمن

للروحجثلداميلادأكانيسوعبهبشرفماالخطينة.صكفارةلله

الكاهنديأنهالقدلمة.الديأنةفهوبولسعملهماأماالانسانيه.

نظرهفيلسوعوكان.الإلهلاسترضاءطلبأالدماءوسفكوالمذبح

كلمنالمبرأة.المأثورةالبشرلةالضحدةتلك.الفصحعيدحمل

البيضاءالشعوبدياناثإصرارفيلتعقبالتي.ودنسعيب

المنهجضمنكافيةمساحهالموضوعلهذايكونوسوف)الداكنه.

.(المقارن

الخاصةالملكيةمعلسامحأأكثرالمسيحلةالدبانهأصبحت5-

عليالاصراردونأغنيأءنصارىتقبلأنالديانةوسعفيوأصبج

لسوعلتعأليمصرلحهمخالفةوهذه.الناسلكلمشاعأثروالهمجعل

والقلس!..الجليلفيالاصليةومبادئه

H.الانجليزيالممؤرخيقول .G WELLS!يسوعيقتصرولم

اللهأبوهبأسمالعالليالولاءولروابطللوطنيةالضربا!كيلعلي

تعال!مهأنالواضحمنإنبل.اجمعالبشريالجنسوأخوهالعامة

تدرجاتمنألاقتصادىالنظامعلحهمأركبكلشمئتكركأن!

جصعأفألناس.شخصيةمنفعةوكلخأصةثروةوكلومرألب

الملكو!.إليتنتميممتلكاتهموكل.الملكوتإليينتمون

هيإنماالموحيده.المبرةالمحياة.المناسلكلالمبرةالمصالحةوالمحياة

.كلانمننملكماوبكلعدهمنلدينامابكلاللهإراloخدمهفي

مدخراتذمكمأمره.بعدمرةالخاصةبألثروةشهرولطالما

مرقسانجيلففيالخاصةحيات!فيالاحتياطأثو!لالافراد

وق!وأحبهيسوعإليهفنظرء112..إلى21فقرةمن1.الاصحاح

لكف!كونالفقراءواعطمالككلبعأذهبواحد.شىءيعوزكله

القولعلىفأغم.الصليبحاملااتبعنيوتعلالسمأءفيكنز
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وق!حولهيسوعفنظركثلرة.أموالذاكأنلأنهحزينأومضى

فلحير.اللهملكوتإلىالأموالفوىدخولأعسرمالل!يذه

أعسرمابنىيالهموقألألضأيسوعفأجابكالمهمناللالميذ

لنهبمنجملمرور.اللهملكوتإلىالاموالعلىالمتكللندخول

11.جديد7صهالملهملكوتإلىغنىيدخلأنمنأيسرإبرة

حيتأسيادهمبخدمةوأوصاهمبلالرقنظامبولسالقديسأقر6-

بساطةفيور!ةبخوفالجدحسبسادتكمأطيعواالعبيدأبهألقول

كعبلدبلالناسيرضىكمنالعلنبخدمةلا.للمسيحكماقلوبكم

إلىالرسالمةجديدr)8)ص.القلبمناللهمشينةعامل!نالمسلح

(5-6فقرة6الاصحاحأفسساهل

إلىتنضمالوثنيينمنطالفةلأىخاصنظامبولسأقترح7-

تطبي!ومنبلالخدانومنالطهارةمنيحلهمفهوالجدلدة.الديانة

اليهودالئتأزلهذارفضوعندمأالمسيحيهالد!ودلهالاركأن

11فللختانهموأماللافمنحنلنكون"..بولسقلىالمسيحيون

ولاشيئأينفعالمختانلايسوعالمسيحفيلأنه11وق!2/9غ!ية

5/6.غ!ية11..الايمانبلالغرلة

وديانهوالطهارةالسبتلومالراحةمراعاةمناعفائهمكما8-

بلللولثيينلابولسنظرفىباليةأمورأالتعاليمهذهوكلالمعبد

منتتحررأنالمسيحيهعلىويجبأنفسهملليهودبالنسبهحلى

لغبرفراعيهاتفتجحتىالميهوديةمنوالدينيالسياسيانتمالها

.اليهود

كأن11:المسيحيةكلابهمنا33صجينيبلرفيشأرلا.ديقول

وبأناليونانأهلعنهالرضىلاالختانعمللةبانعلمعلىبولس

عأدألهممعتئفقلاالعمللةللحياهاليهوديهالشريعةأحكأماغلب

قدالشريعههذهلعاللمبأنهآمنأنللبثفلمتفكلرهم.وأساليب

عهدأليبدلخصلصأأتىالمسيحهذابأنبل.المسيجتعاليمنسخلها

فنفبلوا-أخرىمرة-لبولسعشرالأثنىوأذصجديد.بعهدقديمأ

ال!هودشريعةأحكاممنالوثنيةديارفيالجددالاتبأعإ!اءفكره
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واليهوديهالمسيحيهبيناللفرقةالاجراءلهذاالمضمنيالمعنىوكان

)67(.متملزأدينأئصبحانإلىالأولىودفع

قائلاعامةمواجهةآخمرفيوالتلاميذالجموعيسوعخاطبلقد

أنلكمقألوامافكلوالفريسيونالكتبةجلسموسىكرسيعلى

يقولونلأنهمتعملوالااعمالهمحسبلكنوأفعلوهفأحفظوهتحفظوه

.(أ-233/متى)لفعلونولا

الذيالصراعجولولاأنهكلناإذاكبيرةمجازفةهناكلدس!9-

لمأالتلاميذعلىبولسانشقاقبسببولد!والتيالمطوأئفبيننشب

فيالتيوالرسأللوالأناجيلالخصاميةالكتاباتهذهعلىحصلنا

(.المقدسةالكلبدراسه73)صالميومحوزئتا

ومبلنهيسوعروحمنالكثيرالشىءألركأنهالجلىمنا-.

لاهوليصرحفيالفكرههذهأدخلأنهبيدالجديد.بالميلادالخاص

شمتهوياللومإلىفحلتهتبرحلاوالخفاء.المبراعهبشديديتسمبنظام

ولز(.3ج76.)صرسميهبصفهفكرلأالعقول

إلىبولسلحولفلهلمالذيالمكانأن(الرسل)أ!تخبرناا-ا

نشأطهمركزكانتدمشىوأندمشقطريقعلىكانالممسححية

الذيفالأمرهذا-فيروايئهاتكذيبأوتصديقيضيرناولا-الأول

أوالقدسفيبالمسيحيهالتبشيرعلىيتدربلمأنهماليحظةهويهمنأ

ايقنلقدلم!.تابعأنفسهيعدلموأنهعشر.الأثنىالئلاميذأيديعلى

فهوالخاصةبأرادتهمبشرأنصبهقدالممجدالمسيحنفسهبسوعأن

ضيهرفيبأنهلشعركما.التشريفهذافيأحدلشككانيرفضلمذلك

الاتباعفلكفيبماكانأيأبشرمننصجأوإرشادإلىحاجةمأ

إلمىالرسالةفيالواردهالممترفعةئصريحأتههناولنذكرعئمر.الأثنى

أنأريدأوهل؟اللهأوالانسانابشرأناهل)1/01(خك!يهأهل

الإنسانإعجابموضوعالانإلىظللتأنيلوالإنسأن؟بييعجب

ابشرالذيالإنجيلانأخوتييأإذنلكماؤكدللمسلجخادمأكن!لما

جمسىالاىألهمهبلالإنسأنمناتعلمهلمفإني.الإنسانمنلس!به

تطورأنهوإذنللجدلقابلغيرلبدوالذىالشىء..المصلوب
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الاتصالمنينشألممذهبهوأن..بالقدسيتملمالمسدحيةنحوبولمس

عشر.الألتىبالتلاميذ

كتبعندمأالحقجادةعن)هالتمولير!الألمانيالكالبلخرجولم

عنبعيسىلتأثرلمبولسإنبعيسىوعالكائهبولسعنمقلىفبى

حلقهبواسطةالميهانئقلالأئرولمكن.الأولالمس!حيالمجتمعطريى

يلي:كماربطهايمكنالتيالملوارثأتسلسلهحلقا!منأخرى

بولسالهيلينستحة-المسيحيه-الاولالمسيحيعدسى-

جينلبير(013و121)ص

مجموعةعلىبولسا!لصرالمسلحيهالتعاليمجوهرمنأ-2

رولاهقبلبأهمهأعلمعلىكانبولمسأنوترجع.الجملمنبسلطه

يؤمناصبحمأبلدرس!فورأالمدامفبىغتألجدلمولمذلمكالمحاسمه.

إلىالقدسبأهلدفعالذيالحافزندركأنعلينايسهلولكنهبه.

فيالإقئتاعص!موإلى.رسالةمنأدعاهمأبحقيقهلتعلقفلماالئحفظ

بجوارهوأقامعرفوهمثلماعرفهوكأنهيسوععنالمواثقبحلايئهيسر

أعقابفيرأىفلمابشىءذلكمنيحظلمالذىوهوأقاموا.مثلما

القلس!.إلىلصعدأنئالثسنوات

الحذرنظرا!سوىبهاالممحدوداللالميذمجتمعفيلجدلمم

المجدمعبهذاالالص!حتىاسدطاعلمابرنابأولولا.والتشكك

جينلبير(.أ31)ص

51لمللورالملونانيةالئرجمهعلىدأئمأإعمادأيعئمدكأنا-3

الأصلالضأيقرأكانانهالظنوغألبالسبعدنية"11باسمالمعروفه

تدعوناالأخصع!الماليحظهوتلك.بذلكنجزملاولكنن!.العبرى

ولكن.المقلاس!مددنهفيالممقدسةالملنصوصيثوسلممبانهالاغقادالمى

أعم!ومجموعه)الهيلدنسئدة(بألمهجرالد!وديةالمدأرسإحدىفي

جماليلاغابعلىربيإنهبولسلسانعرءتقول)22/3(الرسل

في2كثيرنثقلاأننا.هليلالمكبلرالعالممحفلدمدرسةفبىبالمقدسأى

جينيبير(.801الحقيقه)صعنبنايبعدئمنهنعلقدبلالادعاءهذا

منالكثلرأخذمؤلفروحبولسرسائلخلالمنلتضح-آ-
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بألبصيرةويمتازالجدللعشقفهوالمفكرىتكوينهفيالفريسيين

51نركماهدمهاأوالمبراهينتقديمفيالشديدوبالدهاءالمدثقةالنافذة

فيكبلمناستخدمهاالليالأساليبلدساليهوديةالشريعةيهاجم

جنيبير(.601غها)صالدفاع

وهذاوبلاغتهمالرواقيلنبأفكارأشبعوسطفيبولسعاشلقدأ-ء

على-الأولوشبابهطفولتهسنىفيهاعاشالتبىالبينةلتاثيرمثال

المتيالمسبلدوضيحويتمالأولالملرجوأنبينيرالمثلوهذا-الأقل

لابطرلقةبولسهوالمهجريهودمنلهودىتلقيبواسطتها

فكرهأعماقفىفثبتالروأثيةوالفلسفةالأسرارمفاهيمشعورله

وهذا.كثيرةبسنينفلكبعدإلانفسههويتبدنهالمثمارلهاوكانت

التطورذلكعلىلللعرفالمالزمهالمعلوماتمنهامغصر

جينيبير(.601)صالدينيةبولسسيرةفيالغامض

اللهوديةعنالمسيحيةأنفصالفكرةقبولإلىسباقأكأنأ-6

بهقصدموقتمشروعالموسويةالعقيدةواعئبارجينيبير(441)ص

والعبادةالعقيدةأمورالناسسيعلمالمذيالمسيجقدومحتىيسلمرأن

237المنلهدة)صموسىشريعهمنبدلأالكم!إلىاثربأسلوبفي

هذهمنيبدللنبأنهمضىفيماالمسيجتصريجبرغم(جيبوناج

حرفأ.الشرلعة

الرواقيةالفلسفةفيالأولىبالمبادىءمعرفةعلىبولسكانأ-7

معاليونانيينالمفكرينلدىالخطابيهالأساللبفيالشالعةوبالوسائل

دارسىمنولاطرسوسجامعهروأدمنيكنلمأنهترجيحنا

الذيالوسطهذافيشبأبهسنعاشأنهكفاهفقدالروا!لة.الفلسفة

جمعوااللا:ينهولاءالفلسفةاسالذةالدىعلىاليونافيبال!راثتشبع

جينيبلر(.98)صالخطابيوالأسلوبالفلسفيالتفكيربين

عنتأمالثهيكنلملذلك.حيالهمدهبعيسىيلتقلمبولسإنأ-8

كانكما.والواقعالذكرياتأفأ!لتحدهاوتعاليمهالأسئاذشخص

معبالدعوهبدءواالذلنالئلاملذمنعشرالأثنىإلىبالنسبهالح!

جلنيبلر(.9ا)صيسوع

http://kotob.has.it



كانتوالليبولسبهأتميزالتىالمصفا!إلىنشيرانلجبأ-9

المدربالبينوالممنطقالوثابهالحماسيهفالروح:نجاحهأساللبمن

تقهرلاالتيوالعزيمةالحيالعلميالتفكيرمنثمالمناقشةع!

فيبولسوعبقرية.وآراءهصاحبهارسالةفرضألفرضوالتى

وجدنالدلهالتفكيرهذابحلتاإذأأنناغيرفيها.جداللاالمدينيالتفكير

بلالخاصةعبقرلتهوحىمنكلهاومدركاتآرأءهعلىينطويأنه

وإنعشر-الألتىالتلاميذغلرمخدلفه-مصادرمنلديهتجمع!

فعلهماغرارعلىإلينأونقلهاغهاالدمبيرفيالفضلهولهكان

كثيرهجهوددفليهابينانلظمتالتبىمؤلفاتهفيالاسكندرىفيلون

الكبرىبولسلرسائلالمفصلةوالدراسةاليهود.مفكريمنلسابقيه

عشرالأثنىدعوةأ-منمزيجعنالنقابلناتكشفالمعروفة

-4اليوناندةالوثنبهالمفاهلم3-اليهوليةالأفكار2-الأساسية

جينيبير(.19)صالشرقيةالدينيةالأساطير5-الإنجلليةالمذكرلات

لأخطرالأولىبالأسسسعلوفهبىالممسألههذهندرسأنوعلدنا

هذهتطورحولالجدالوهو.المسيحيةالعقائدتأريخشيرهجدال

لا-أجمعالبشرخ!لسثهثفدلنإلىعسىدصهمنالعقائد

.الناصرىيسوعبذلكنادىكمافقط.الضالةاسرالدلبيثخراف

فيهايذهبوالتبىالمسيحالسيدودوررسالهفىبولسعقلده0-2

يرمزثمالبشر.وخ!ألانسانبىللمصيرالتصويرمننوعإلى

يشفعالذي(الالهي)السيدبالمرتبطينوالأطمدنانالالمانإلى

لنفسه(الإلهي)السيدهذأأرتضىأنبعد(الأعظم)الالهعندللإنسان

إليهثرابينالبشربنولصبجحتىكالانسانيتعذبوأنيعلشأن

حتىنجألهمطريقذلمكفبىفيكونمعهبالاتحادلهملسمحلدرجه

01.)صان!صارهومس!قبلبمصدرهومستقبلهممصيرهميرلبط

.جينيبلر(

احضأنبينالأولىنشأتهفيتدرجبولسأنتاريخيأالئابتفمن

وساطةأوشفاعةعلىالقائمةهذه.)النجاة(بفكرةتمأمأمشبعةبنيه

لس!بهيلحلاونإذ.مصدرهفيالباعهويشاركه.يبعثئملمو!إلمه
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الرمزلةبالطقوسأيضأولكنفحسبالقوىالمطملنبألايمان

الفعالمة.

الشرلعةعنلملمنحرفلنطرسوسبيهود)لصلقدبولسإن21-

دعاوالذى.الأديانبينالتفاعللتياراتاسشملمواوالذينالد!ودية

نحو-اللهمملكةحلولوهوألانلصار-فبىالقومبىالأملتطويرإلمى

لكنلممأنهإلاالكرأهيةكللكرههمكانبولسأنمع)النجاة(مذهب

أوالأساسيالعثصركانذلمكإن.شبابهفبىبهمتأثرقدبلليتجاهلهم

جينيبير(.51ه)صعقيدتهلطورفيالأولىالبذرة

بلنجمعفقد.الملاءمةكلعملهتحقيقيدئموضعفيكان22-

كأنالدور.بهذاالقيامعلىالناسألمحدرمنهجعل!ثلاثمملزات

طرسوسبللهفبىأشربأنهأىرومأنيأ.وكأنيهوللأوكانيونأنيأ

فىوعاششعورلة.لالكونتكادبطريقةالأغريقيةالروحمنشيئأ

منقذ-عقل--اللهمثلكلما!ويستخدمباليونانلةيلحدثوسط

ولممذلك.بعدعلدهغريبةالكلماتئكنفلمضميرروح--منطق

عنليعمىولاالموتلعقبحياةفبىالأمللجهلبولسيكن

والروحتحقلقها.أجلمنالمستخدمهللوسانلالأساسلةالمظاهر

قلللهودلأكانلانهبولسشخصلةفيالأولالعنصرللستاليونانيه

جمعفقد.طرسوسمدينهفييهودبأكانأنهإلايونانيألكونأن

هيغأللهثالنةميزهإليهاأضافثموالدونانيةاليهوديةبلنبولس

متعلارركبيرنفعذاتالميزةتلكوكأنتالمرومانلةبالجنسيهلملعه

القوميفلسطدنيهودتعصبالىالأنزلاقمنتحميهفكان!الجوانب

السببهيكأنتثموالمعملاللفكيرفبىالعالمميةإلىتدعوهوكانت

801)صالإنسانيةالأديانمرلبهإلىبألأملليرئفعاتخذهالذي

جلنيبير(.

وت!يذهالمسيحاسرةحسابعلىالمسيحيةالديانهبولسكؤن23-

خائنأاع!برلذأتعاليمهلنشرحولهمنبنفسهالمسيحجمعهمالذين

لموبولسوالتالميذ.المسلحاسرةبذلمكوصفتهكماالمسيحلفكر

بررفقدهذاومع.عرفوهكماحياتهفيالمسيحعرفقديكن
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ومنلمه.ظهركدددامتهبعدالمسيحأنأكدبانرسالتهلشرجمة

دونعللهلكونانللمسلحيةيمكنكانمانشماعلأنبهالمسموح

(.المقدسةالكتبدراسه73)صبولس

إلهوأنهإنسانمنأكثريسوعبأنوالباعهبولسصرحعندما2-!ا

أنأمربأ؟!سموعكانفهلالجدلمنهأئلاميدانأفتحواقدفإنهم

؟!الربعنمنفصلهوأوسواء؟!والربهوهل؟!خلقهالرب

أنهبيد.الأسئلةهذهمثلعنيجيبأنالمؤرخمهمةمنوليس

بسبببد-منهايكنلممأسئلةهيكميلحظوأنيدونهاأنمضطر

حياهمنفعلكتالىماكلعلىلهأكانالذيالهاللالسلطانفلك

الحقبةمنالمرابعالقرنوافىإذاحلى-الغرببلادفيالمبشريه

الهلأجمنحالةفيبأسرهأالمسيحيةالمجتمعا!وجدنأالمسيحيه

أنعلى.اللهطبلعةحولالخدأعالملتويالجدلبسببوالسخط

رهبةأدنىدونيعالجهاأنالايسعهلا)هـ.ج.ولز(الحاليالكاب

هيكأنمالهتبثوأنهأيعلرفأنواجبهمنلرىوهوسخريهولا

المكوارثمنهوتفيضالبشريالعقلفيمراجلهتهدرمدمرغلدان

الصريحةالبسيطةيسوعتعاليممعلبلالألدسقلاوأنهأالوبيلة

النفللديالمذهبأعلناويعدولم.الأناجيلفيلناالمحفوظه

الممسيحيةالوظيفةعلىللحصولع3لازشرطأالسلح)الارثوذكس(

المعونةعلىوالحصولالمسيحيلنبينالتجارةمزاولمهبلفحسب

الدينلةالمباديءنقاطمنصغيرهبنقطهالتمسكفان.كنلكالمسلحية

العسيرومنادقاعه.أوالرجلثراءمعناهيكونقدعنهاالتزحزحأو

لشعرأندونالزمانفلكمنالباقيهالكلاباتالإنسانيقرأان

مزكواالذلنبالزج!والتفيهقالاوالمنأفسأ!الأحقادباستبداد

الثديقهاللاهوتيةالتفصيلاتهذهاجلمنإربأ..إربأ..المسيحية

ولز(.3ج407)ص

هويكنلمبولسبأنالتأكلدنكرروأننوكدأنعلينا2واخلرء2-

دبلهاومنلهالسابقةالهدلينستيةالكنائسؤبأنهذألكلالفردالمخلرع

لعملهمهتقدوالغنوصةاللاليفإلىالنازجمناليهودجماعاث
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فمنولهذا.تفكيرهحولهادارالتيالأساسلةالموضوعاتوأنشأت

أما.للمسيحيةالحقيقيالموسسهوبولسبانالقولفيهالمبالغ

كنلسةاكامواالذلنالزج!هولاءفهمللمسلحلهالحقدقلونالمؤسسون

إقامةإلىتشير1/91(1)الرسلوأعم!جلنيبير(41أانطاكيه)ص

الميهوديةالجالياتبينعيسىديناعتنقواالذينمنالطوائفبعض

كذلك.لبولسبشىءالمتلوائفهذاولائدينوانطاكيهوقبرصبفينيقيا

112برومأ)صالأولىالكنلسةتاسيسفىفضلاىلهيكنلم

جلنيبلر(.

وحلىالأرضهذهالمسيحفيهاغالراللىاللحظهفمنوبعد..

بينمعركةهناككأنلماكرنمناكثرطيلةأىالئانيالمقرنمنتصف

المسدحيةوبدنالبولسيهبالمسلحيةلسمللهيمكنمابينأىاتجاهلن

المسيح!ةئتتصرولمالثأنيمحلالأولالالجاهيحلولماليهوددة.

كأنوإذاالتدرجشديدبشكلالااللهوديةالمسلحيةعلىالبولسله

خائنأاغبرقدكانوإذا.للنقاشموضعأالمسيحيةوجوهاكثربولس

بذلكوصفلهكماتكليكىبتواطؤولئهمهبالعدووتصفهالمسيحلفكر

فذلمكJACQUESجاكحولبألقدسبقواالذينوالل!يذالممسيجاسرة

جمعهمالذلنهؤلاءحسابعلىالجدلدة--المسيحيةكونقدلآنه

ذاتكطائفةاخلفواقدال!هودالمسيحيلنأنوبرغم.حولهمنالمسيح

.أىJUDAISANTSاسملح!ولكنجاريأعنهمالحدلثظلفقدنفوذ

المقلسة(.الكتبلراسة774-ا)صالمسلهوثين

والرسانلالرسلأعمالأنفد

..بأريسبجامعةالأدلانتارلخكسمرئيسجلنيبيرشأرليقول

مدنينبأشخاصبولساتصل13111ا-اهصالمسدحدةكلابفي

هذهاتخذوأنهولدعوتهعيسىلشخصيةمعينهصورهإليهقدموا

اخذهمابنقلاكتفىفهلب"إنجيله"أسماهلماأساسأالممعينةالصورة

وقدر؟!وأحسرأىماحسبطورهأووأحأديثه؟!رسانلهفيعنهم

المصورةعلىأدخلهالذيالمئطويرأبعادفماالمثانيبالرأىأخنناوإن
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شيءفيالتساولاتهذهعننجلبأنعليناالمعسيرمنإنهالأولمى؟!

نصلوانمجألالهانحصرأنالأقلعلىنسلطيعولكنناالدقةمن

للكنحددانالميومالإمكانفىلعدولممالاحتمألاتبعضإلمى

التيالأزمةقبلالمسيحأتباعوبينبولسبلنقامتالتيالصالت

حماسأ8المؤمن!ناكثرالأولمنجعلت

بولسأنمنالتأكدحولنتيجةإلىينتهلمطويلجدلثارولقد

)لمأنههيحالأىعلىلناثبتتالملبىوالقضيةسحسى)رأى(

المجالهذافياللقةمنقدراكبرتحوزالتيالنصوصوإن(يعرفه

كنيسةمضطهديمنكانأنهعلىلنالقدمهنفسهبولسرسائلوهي

لناترويهمألفاصيلوإندمشقطريقمعجزةتحدثأنقبلالله

الشرفيعنفهعن1(9/أ-2و8/أ-3وء71/8المرسل)أعمال!

إلايكنلممنهاالغرضأنالمرججمنلناولبدوالشكعلىلتبعث

براقة.صورةفيالمشديدةالعداوةهذهعنالممفاجيءتحولهإبراز

الحمقىلهؤلاءبألكراهيةحيالهبدأأنهلديناالثابتمنبقىولمكنه

هذهكراهلتهلهمأوضحوأنه.المصلوبالجلدلرجلاتبعوأالذين

الأولالمسيحيالمجتمعهذأيكرهإنهاستطأع.ماقدروالعملبالقول

هؤلاءالمانعلىبألحماقةيحكمفقد.عليهويتعرفبهيلصلولكنه

أمألهم.فيشديدأهزالأويرىاضطهادهمحلكانواالذلنالرج!

فيغامضةبصورةنفسهالومتفيتلتفاعلأخرىعوأملولكن

مزأعموبينوأدعاءاقهمالجليلأهلبدعبلنفلقارنفكرهأعماق

فيأوطرسوسفىلهود-أوونتيينمنالتأللفية-الالجاهاتدعاة

بدعوةصدقممااكثربهايصدقلمالمئيالمزاعمتلكانطاكية

ومنالمقارنةمنإليهبالنسبةالنورينبثقولسوفعلسى.أصحاب

أليهودي.للدينتقويمهأساسعلىللامرلاويلهمنثمالتقريب

فيالأمورلتلقىبأنيكتفيالذيبالرجلحقأبولسيكنولمم

لهمدينبهفالالذيالإنجيلأنفبىلثمكمنهناكوليسسلبلة.

طريقةعنتبعثالتيالإيحاءاتومنالخاصةالالهامأ!منبالكلير

أشياءتلقىددذلكومعبعد.فيمافلكنوضحوسوف.لرسالتهتأديته
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منتلقاهوالمحمانه.عقيثحهرصددلهوتلقاهماوإنويقرهأبهأيعلرف

الصورةفىللافر-منهمإدريكبغحرولوصاضه-النينهؤلاء

يعملسوفماوهوعلد4وشمطلرفدهلؤثرأناستطا!التي

فيالإفأضهمعونشرهاللبشيرلةعلىيقهرلانشاطفيبد!وره

لصفثمعالميدلنخلاصدلنالكلمةمعنىبكلدينشرحه

تعميدعلىويعلقفيهامشكوكنصوصبأنهاالرسلأعملىنصوص

الرسلأعم!منالمعاشرالفصلمنكورنيليوسالجنديبطرس

فرضناأذاهذأالمذكورللفصلآخرلأرلخلأمغزىنجدولافيقول

وقدالأساطلرحدودعنالنتمىءبعضتخرجيرويهاالمليالقصهأن

أمرها.فيقبلمناناسشك

تارلخأستاذكوفسكىلانسزجنلريقولمقدسةكتأبا!كلابهوفي

اعم!سفريعتبر31-37صفيالألمانيةهيدلبرجبجامعةالمعقائد

الثانيالجزءتكونفإنهآخربتعبيرأوالثالمثلملإنجيلملحقأالمرسل

بالتارلخ.لهتملا-الأناجيلمثلالمسفر-هذاوتجدلوكا.روألةمن

الكنيسةتكوينكيفيةوبيانالمتلاملذاحح!شمجيلمنهفالغرض

نجدكذلمكروما.إلىبعيدأالممسلحيةالتبشيرإرسالميأثوتوسعالأولى

منبولسكتبهاالتىالرسائلولكونالولتيه.بهاجمالكتابهذا

فليبيأهلإلىرسأللهمنشكونفهيبذالهاقانمةمجموعهالسجن

مؤلفحقلقةتزالولاهذاوفللمونأفسسوأهلكولوسوأهل

المعبرانيينالىالرسالهوأما.جدلموضعأفسسأهلإلىالرسالة

كأحدىالقانونيهالأسفارإلىأضلفتتعاللمرسالةتعدبرالتي

لكلبها.لمبولمسأنالآنالمؤكدمنأصبحفقدالبوليسدةالرسائل

بولس.بعدماباسمتعرفالليالرسائلمجموعةبلنمننجدكذلك

بولس.لكلبهالموتيطستيموثاوسإلىالرسائلأن
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المصادرصالبحث

H.يقول .G WELLSكتابهفي::OFHISTORY BEINDG،!سHEOU

A PLAIN OF KIFE AND MANKIND:اللاهوتيةالحقال!ومن

محدودسندعليإلايقوملاالطقوسدةالمسيحيةالمباديءتؤلفالتي

يدعممأ.بنفسهالقأرىءيريددكماالكتبهذهفيلوجدلااذجدأ.

عليالمسيحيةمعلمولريالتىالمباديءللكمنكئيرأويؤيد

منسندهأفإن.للخلاصعامبوجهضروريهانهانحلهماختلاف

ولابدالاشارهعلىومعلمدأمباشرغيرسندأيكونماغالباألاناجيل

والمجادلةبألبحثعليهالحجهوإقامهتصلدأالسندذلكلصيدمنإذن

المنازعاى.حولهالرورفقرا!بعضعدافيما

MAURICEويقول BUCILLEمرهمفىالكنلسةآباءتصدىلقد!

العصرمنالأولىالقرونففى.ساذجةبطرلقةالمصادرلمشكله

المخطوطاتتضعهالذيالانجيلإلاالمصدريكنلمالمسيحي

الممصالرمشكلهوكانتفقط.مليانجيلأيرأسهاعكليالكامله

حالةيشكليوحناانجدلكانحيثولوقامرقسانجدليازاءلطرح

الانجيلوهو.مرقسانجيللعدغسطننأوالقديسكان.منفصله

مليانجيلمنمستلهماالاناجلل.لتقدلمالملقليديالترتيبفيالثانى

المخطوطاتترتيبفيالمثالثوهولوقاانجيلوإنلخصهقدوإنه

بنلكوتوحيوالثانيالأولمنكلبمعطياتاستعانقدالمؤلفة

!كها.لحدئتاالتىفالحله

إئفاقدرجةيقيمواأنمثلنايسلطيعونالعصرهذامفسروكان

أواثنينبلنالمشتركةالآياتمنكبيرأمحدأيجدواوأنالنصوص

يحسبص!رناوفبىالمئوافقة.الأناجللمخطوطاتمنثلاثة

يلي:كمالقريبأالايا!هذهعددالمسكونيةالترجمةعليالمعلقون

ايه..33ولموقاومرقسمتياناجللث!ةبينمشتركهايات

بينمشلركهآيا!ايه.178ومليمركسانجيليبينمشتركةآيات

ولوقامتبىانجيليبينمشتركةأياتآية.ا".ولوقامرفسانجيلي

الممبشرينمنبكلالمخاصةالآيا!انحينعليهذاالة.023
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لمردسوبالنسبةآية3ءولمتيبالنسبهآله033هيالأولينالئ!ة

المقرننهايةوحتيالمكنيسةأباءعصرومنللوقا.بالنسبةآيه005

كأنتمهماجديدةألمجبمامشكلةإثأرهدونعأم15..مرعشرالثامن

العصروفي.للتراثامتث!هنككأنوالمبشرلنمصادرعن

أنشأ!دمبشركلأنالبعضأدركالمعطيا!هذهوأمامفقطالمحديث

معالشخصيةنظرهوجها!وحسبالخاصةطريقلهعليررايه

علقعندئذألاخرين.عندوجدهاالتىالممعلومأتعليالاعتماد

الشفهيالتراثفيالروالةموادجمععليكبيرة)همحةالمباحثون

لممشئركأرأميمكلوبمصدروفى.ناحيةمنالاصليةللطوائف

نأالمكتوبالمصدرلهذايمكنكانوقد.أخريناحيةمنعليهلعثر

شتيلرويأ!كنيرةمقلطفا!منيتكونأنأوصماءكتلةيشكل

كرنومنذ.الاصلينصهتشييدفيمبشركلخدمثقدتكونربما

تعقدأازدادتدقهاكثرنظرلاتاليتعمقأاكثرابحاثقأدثتقرلبا.

الزمن.بمرور

ول)*!*170هولتزهانهصدركطنظربة.أ

النظرله-هذهوحسبأم.863سنةالحدلثةالنظرياتأولهى

استلهماقدولوكاملىفإنالمسكونيةوالترجمهكولمانأ.يحددكما

.أخرىناحيهمناليوممفقودةمشتركهووثيقهنأحية.منمركس

حوزتهتحتيملككأنالأولدنالمبشرينمنكلاانهذاإلىيضاف

التالي:البيأنيالمرسمإلىهذاادىوقدخاصأ.مصدرأ

يما-لصنملركهالوثيقة

لوكا
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التالية:النقاطفيالبلانهذأكولمانأ.نقد

إنجيلهوومتىلوفااسدخدمهالذىمرلمحسمؤلفأ-ليس

مرقس.علىسابقمؤلمفهوإنما.مردس

رئلسيأنهولبدو.الشفهبىلللراثكافدةاهميههذالعطيلا2-

المسيحأقوالسنة04أو03طيلةحفظقد-وحدهوهو-لأنه

المتحدثإلايكنلممبشركلأنوحتببعثحه.الخأصةوالروايأت

إلىنصلبهذاالمشفهي.التراثثبفالتيالمس!حيهالطائفةباسم

لماصدىأعطثدد-اليومحوزتنافيهيكما-الأناجيلانفكرة

الممسيحورسالةحدإةعنتعرفالبدائيهالمسلحيهالمطوائفماكان!

بأسمها.المبشرونتحدثاللياللاهوتيةومفأهيمهمولمعتقداتهم

المصدريننظرية-ب

قدالاناجللبمصادرالخاصةالنصوصنقدأبحاث-احدث

سوهإذ.النصوصتشكلمنلعقلدأاكثرعمليةوجودأوضحت

+هد!!!.وبومأر+!بلنواللابينالملوافقهالاربعهالاناجيلطبعة

BOISMARDأ)729بالقدسالمقدسالكتأببمعهدالاسئأذين-

متعددةمراحلعلبىالنصوصتطورإليخأصبشكلتنوه7391(

الابيعرضهانتائجإلميهذاويجر.الملراثتطورمعبالتوأزي

من)بومار!ألاببهقامالذيللجزءتقديمهفيالألفأظبهذه)بلنوا(

الناتجةالرواياتأوالأقوالأشك!إن11:يقولإللهالمشارالمكتاب

الرواياتأوالأقوالصحهبنفسلتملعلالللراثطويلتطورعن

لشعرلمحدأوالكتابهذامراءبعضلدهشوقدأصلا.الموجودة

ذيكأوالممثلهذاأوللمسيحالقولهذأأنيعلمعندمابالحرج

هذانقلواالنينهولاءوأن،اليومنقرأ"مئلماتقللمبمصيرهاللصرلج
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هذايعلادوالمالدتينهؤلاءإن.وتعديالتلمساتعليهأجرواقدإلمينا

بللم!دهاشممكنأ2مصدرهنايجدونالئاريخيالبحثمنالنوع

هؤلاءمارسهاالمتيالتعديلاتوتلكاللمساتهذهإنللاسئتكار"حئي

)بومار(الأبيعطلنابطريقةإنجزتقدالنصوصإللنانقلواالمذلن

نظرية11المسماةللنظريهبسطهوالتعقيدشديدبلانيأرسماعنها

ومنالفحصمنعملبعدالرسمهذاوضعوقد،11المصدرلن

تلخيصه.يستحيلالنصوصمقارنة

نأفعليهاكثرلفاصيلعليالحصولالمهحالقاريءأرادواذا

11EDITIONSنشربدارببارس!نشروددالاصلبى.الكحاباليلرجع

DU CERFتمثلق.ج.ب.أ.هياساسيهوثائىاربعهناك.!ا

العاما:البلانيالرسمانظرالملاناجيلالاصلدةالممصادر

الوليقةجالوئيقة!!االو!ثيقةقالوثلقة

الودمميطمردمميطا-!آلولوسديط

لوحناصلغة

المنهائية

لوثاصيغه

النهائلة

مرقسصيغة

النهائية

صحغهمتى

النهاللة
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بألغة.أهميةعليالمقدسبالكتابالمخاصالمبحثهذانتالجإن

حسبالضا-تتمتعلاريخلهاالتيألاناجيل.نصوصأنتثبتفهي

-PREالدارلخ!بلماابلاريخابومأر-الأبتعبير HISTOIREانهاأي!ا

مرحلةفيوذلمكلتعديالت.النهائيةالصيغظهورقبلخضعتكد

(19.)الوسيطةالوثالق

0691ENCYCLOPAEDIA)2خ52س!ماوفي BRITANNICA)

وجهعليأصبحمرقسأنجيلاستخدمأولوقأمتىبأنالقولإن11

اسلخدمأقدانهابدفلامركسانجيلبجانبولكنبه.سلمأالعموم

الحرفهذاويرمز)5(بالحرفالاناليهايشأراصبحاخريوثدقة

)أنجيلالممصدرينهذينومنألالماني-"UELLEالمصدرالى

يوحناعنروايتهمااساسولوقا()متيالكاتبانأستمد5(ومرقس

المائةقائدغلامرقصةالجبلومو!هيسوعوتجزبهالمعمدان

هيمأنعلملااننا.العالمنهايةعنالاقوالوبعضالامئلىوبعض

نعرفلااننأكما)كاأالمصدرهذاذكرهااضفلالتيالاشياء

ماولوقامتيمنكلفيهالرولمبهاانفردالتيمحتوياتهوخواصه

انجيله.إلينضلفهالكييناسبه

اللارلخ!هقلمد4بدحديدنخاطرإننسدطلعلافانناذلكاجلمن

11تيههولالثو

Gunterظ)ليضو Lanczkows)

)ول(الممصلرمئلالانأجيلغأكتبةنقلاخريمصالر"هنك

11بذكرهاانفردالتيالمأدةمتيفيمانقلوعنه

B.)لرىفيما Caimd)المأدةلموكامنهاستقي)ط(الممصدران،+!أ

)29(الانجيلنصفتبلغوهيبهاانفرداللي
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فيولمحع!جلدأمعروفةحكايةأن.المئلىسبيلعلييلضجبهذا

حدثأباغبارهالوقأانجيلفيتقدمالصيدحكايةوهيالمسيححياة

بعدوقعثكحالنةيوحنايقدمهاحينعلي.المسيححياةفيوقع

المسيج.قيامة

كلمهنتلقبىاننأمنمطلقأمتاكديننعدلمأنناهوهذاكلونتيجة

ألانجيللمقاريءيتوجه)بينوا(والأب.الإنجيلبقرأءةالمس!ح

فييلخليانعليهكاناذأ11قأئا*تعولضأويقلامهذأ.منويحذره

صوثيسمعفانهالمباشرالمسدحصوتسماععنحالةمناكثر

الذيالسيدلفسرأنإللهخوللمفسرركونهإليهاويركنالكنلسة

11.أرضناعلىتحدتأنبعدمجدهفياليوميحدثنا

صحهعدمعنالصريحهالملاحظههذهبلنالتوفي!يمكنكيف

الإلهىاللنزيلعنالعقائدىالدسئورعبارةوبينالنصوصبعض

لؤكدوهذاأمأ-ء62969الثأنيالفائيكانمجمععليهاصوتالمئي

المسيح.اقوألنقلبأمانه-العكسعلبىلنا-

الكندسهلوكدالتبىالأربعةألاناجيل"هذهالعبارههذهتقول

تردد.دونلاريخيتهأ

بينحياتهطيلةاللهأبنالمسلحوأفع!أقولفعلاالمجنبشكلتنقل

بوضوحولظهرالسماءاليرفعأنوالبىالأبدىلخلاصهمالمبشر

المجمعدعاوىإلييأتيبالقدسالمقدسالكتابمدرسهعملأنتام

)39(011صارمبتكذيبالفاتيكانى

اللناقضاتهوالمصادرلمئعددالمحلميةالنتلجةكانتلقد

.إسهابأولإلجازبلاعنهانحكلمسوفوالتيوالمتعأرضأ!
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الفلبىالباب

المقارنالمنهج

البدائيةوالوثنيةالمسيحيةبين

المددسالثالوث

الالهأمالعذراءمريم

المقارنةالئوضيحيةالجداول
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ALLANيقول .G WIDGERYكتأبهفيOFه!THE INTERPRETATION

11 : GHISTORYالدرامامنضربصورةفياللاريخالمسيحلةتقدم

منأغبهبمأآدمسقوطهوالمسرحلةفيالأولالمفصل.المسرحية

الئانيوالفصل.اللهعنأذلممذريةتباعدهيالتيالخطيئةاستمرار،

لسوعفيبشريهصورةفي2متجسدالملأريخفياللهدخولهو

للي:ماالفصلهذاوتضمن.المسيح

الشخصيبتاثيرهالمت!يذوبجمعهالمسلحيةالمكنلسةا-تأس!سه

وئعالدمه.حياتهواسلوب

الصليب.عليبوفاتهالمبشريهتهخليصه2

بخلودهم.لأكيدأالبشرمعطلأالمسماءالميوصعودهبهعئه3

اشماععليتبشلرأمضيبالانجيلالعالمتبشيرهوالمثالمثالمفصل

2.مستمرالفصلهذايزالولاالمسدحلةالكندسهنطاق

العالمماليالنانيهلملمرةالمسيحصدهفهووالنهائيالرابعالفصل

)49(011الحسأبيوممعهجالبأ

لارلخكلابهفىأب01ص!فىتولنبيارنولدالمؤرخيقولى

التيالأحداثمنسلسلةأنهعليالتارلخعرفوقدأما11المبشرية

بدكة.لحد!لدهالمممكقمناصبجفقد.الغربسيطرةالىأت

فيريبولاأسهموالمحداليهودوأحفادالقدامىفالإسرائلللون

مقدمةكانتارلخهمبأنذلمكللمللاد.07سنهاليالأقلعليالتاريخ

ديانةهىوهثهالسواءعلىوبروشمتانت!هكائوللكيهالمسيحيةلئارلخ

فبىاستخدم!قدكانتالهلينيالعصراغارقةوإسهام.الغرب

المسيحي.اللاهوثصلاغه
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مناله!لنيينغدكانمأإنبلالمفلسفةعليالأمريقتصرولمم

لتفافةوحيمصرالنهضهمنذكانتوعمارهومرثيةوفنونأدب

الامبراطورلةفياندمجواوالاغاركةفالدالودالحديئة-الغرب

فىويضيفللمسيحده)59(..السياسيالرحمكأنثوهذهالروماندة.

اليهوديةسابقتهاعنورنتالمنتصرةفالمسيحيةأب288ص!

بأنهااللهوديالتوحيدعنخرج!المسلحيةلكن.المتزمتالتوحيد

بأجمعهاكأنتوالتيالمقهورهالمنافسةالديانا!ولمثلتابتلعث

الامبراطوريةعليالاسكندرقضيانفبعد..يهوديةلاديانات

العالميهالديانةلصبحكيالمتنافسةالدياناتبينسبا!قأمالفارسلة

لمابكاملهالمتوسطالبحرحوضفيحدثالأمرهذاومل!للمشرو

نجحثوقدالرومأنيه.الامبراطوريةحكملحتسيأسيأتوحد

فيسابقةلهكانتسبيلاباتباعهاوذلكالمنافسةهذهفيالمسيحيه

الفرعونبأنيعنفدونالمصرلونكان.الفرعونيالممصرياللاهوت

تعتزلأنيمكنالئيالروحوهيأروأحهمنواحدهكانتوفاتهحين

ا!هةبقيهللتهمكانتوهناكالسماءإليتصعدالاخريالارواح

مستقرةلجدهاالجديدةالقادمهكانتالتيالالهبقيهللتهمكانتالتي

عل!يسحوليفانهالمنافسةالآلةهذهالفرعونيلتهمواذ..هناك

بتفلددوذلكمنافساتهاكدراثعليالممسيحيهأسدولمتوقدقوتها.

الآلهةالمسدحيهفالتهم!الصاء.للفرعونالاسطوريالعمل

د!ئمومنوالهللنلدةوالاندهوليةوالمصريةالسوريةوالالها!

لهأ.كوةوأصبحتاللهأا!هاتوا!هةهذهقوىان!قلت

خمسالأقلعليهنككانالأمدورعليلالثسئيلا!السباقوفي

المصريه)الزيس(كأنتوهذه.لنلكتقدمناللواليهنطالبات
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آلههوالاللوزينلةو)ديمترأ(الافسلة(و)ارطميسالفريجية(و)سيبيل

إذالسبا!مريمكسبتوكدالجليليالنجأرزوجمريمفيمدجسده

و!مفاتها)69(.وصورلهاالمتهلينهالزيسشخصيةاتخف

فحسبالوفيةالزوجهالمحزيستكنولملولنبىالمؤرخيضيفثم

حاميالصبحكيحورسإبنهأربتوقدأيضاالحنونالأمكان!بكل

.الحياةإلمهتعودالذيللأوزيرس!ومخلصا

لملحصولمصرحدودخارجالصنمرقفيقامالمذيالمسباقوفي

إن.مريمبنيسوعلحجاريمج!لحورسيكنلمالأبنثورعلي

اتباعهدونهاالمتيالاعلىهييسوعأخبارمنإلينأوصلمااقدم

لمالفراعنهمئلسموعبأنالمعقيدةقبلواكدكأنواالنينالممتحمسون

يكنلميسوعحالةوفيآلهمنلأمهولدإنهبلانسانأبلهيكيت

صفا!بانفلكروحهالملهواسطهكأنالملهبل(المصرى)رعا!ه

لهامنهاكلصغيرةالمهةأصبح!كد)اهورامزدا(صفاتمل!المله

لللوحلدالروحيالملزم!لتخفلفوذلكبهاالخاصهشخصيلها

نفسهيسوعرفضفقدالمسححيةالمقلا!سهالكئبفيوردمأوبحسب

قولينفيالأقلوعلي.كانتمعنيأيفيإليهبالنسبها!وهيهفكره

الهويةفياللهمعلستويلابأنهالقولاليلسوعيرميملاونينله

دضيإنسنأكونهفيالمهنثوكي.بالمعنيالهالكونأنلمكنانهإلا

فييغطيالذىالنقابجانبأنزعفقدثمومن!3!عذاتهعلينهاليأ

وهيالمظاهر.لجمدعاسأشاالمطلقةالروحيةالحقيقةالرج!أكئر

الذىالمعيقالنقابهذاينزعحينماوالحلنبألشكلانوارهأتشع

أبوالملهمرلمابنيسوع....الفرديالنفسيالتمركزحوللدور

للكنلسة.الرسميالملاهواتبموجببالذا!مربمعلييطغلانلسوع
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إذمكانهاعنلرأجع!قدالزيسأنلموكماالأوليللوهلةيبدووقد

وإبنهازوجهاخلف!قدكانتايزيسلإنمرلم.صورةاتخذت

فأنذلكومع.الهلينيالعالمعبررحلتهأبداتلمامصرفيورأءها

العالممنالاكبرالقسمفيهى)ثيوتوكوس(الالهوالدةمريم

فيإلاشيءكلفىآلهة)البروتسئانلي(الانجيليكرالمسلحي

لمهاكانتالمتيقدرتهاعليايزيسحافظ!اللفرعهذاوفيالاسم

الممسيحية.قبلمازمن

.الحياهاليوتعودتمو!التيالبذرةدورعليالتنافسمجالوفي

الاناضوليأتيسخرجكماتحنيطهبسببالمصرياوزلرس!خرج

بقيهمعأنحدرقدكأنالآكدي-السومريوتموزلنفسهخصيهبسبب

ثمهوكأن.النجمياتبأسللثاءالأكديالسومرى-الالهةمجمعاجزاء

ا!يوزينيوكوريوديونلسوسالسوريأدونيسبلنعنيفسباق

فقد.المجليهويسوعكانالسباوهذافيحتيولكن.وباخوس

ثم.صلبهيومبعدالمثألثالميومفيحيأرأوهانهمائباعهبعضاغقد

بولسالمقدس!كئبفلماالمتالمدهالمناسباتمنعددفيلمهمظهر

للجماعهالمميزاللينيالطقسكانكوزنلؤسأهلاليالأوليرسالته

نباتيةبدائلفيدمهوشربالمسيججسدأكلاصبجددالممسدحيه

فلا.الدينيللطقساللفظيةالصيغهاستقرثوقدوالخمر.الخبز

الذىيسوعبلوالمحى.الميتاللهدوركسبأدونيسأوديونلسوس

لميسوعكانلقد.الأخرىانتصاراتهاليبالأضأفةوهذاذلل!كسب

كانبذلمهجهاداغفولكن.المخلصدورفيشيكمهاشدمنافسون

همالمسموعالممنافسكالمخلصانكانفقدالمتجسد.الآلهدوراقئتاص

إلاالايرانيومثرا)سيت(خألهعليانئصرالذقيالمصرىحورس
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وفيللميلاد.الأولالقرنفيحظهبدأفقدقصحرةكأنتحياتهان

.يسوعضدخاسرةمعركةفبىيحاربمئرأكانالرابعالقرن

الديالأخحيهالمطالبفيتشثرهمافيويسوعمثرائتافسوهد

فياضعفوضعفيكانمئرالكنبهمأ.المومنينعليفرضاها

حاسمين.أمرين

قاتلاكانبريئةوضحيةمضحيأمثرايكونانفبللالأولالأمر

لممثراشبههوبالمصادفةمثرأقللهالذيالثوركاناذا)إلاشريرأ

بالذالما(.

بثونكأنانهيكفهولمالنساءيكرهكانمثراأنهوالثانيوالأمر

دوليخينوسعبادةخالفعليعبادتهإنبل.أعزبكأنوأنهأم

اعزبيسوعكانفقط.الذكورتقبلكأنتالمسيحيةخلافوصكلي

قيحليكانوقدالمحزس!مث!أملهكانلسوعلكنمئرا.ملر

مجالهنككأنفقدثمومنمقدساتنساءاتباعهمندانرةأضيق

المسيحية.الكنيسةحداةفيللنساء

لقدلمتوسطة2البحرشعوبمخلصلامثرايسوعاصبحوقد

أنفيألضاورنجوأمثلهمبشريأكأئناالمخلصيكونأنفيرغبوا

لها.امتيازاتلاالديالبشريةللاكثردةممثلاالبشريالمخلصيكون

فلهمشتركأمرهيالتيالآلامفيقصويدرجةإلميأسهمتوالمتي

لانجارأيبلاومأعليكانالملورهذاكسبالذىوالانسان.العموم

.القوهبأديملكألالهحول

عللهأطلقهالذى"مخلصلقبالأولبطليموسالم!كبلولمما

اللقبهذاانلهئتبأأحدأأنلوسيدهشكانأنهلاشكالروديون

رعاياهمنواحدمنمتحررأيكونانيمكنصانعسيرثه
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المتعلقالدورفلكللمنافسهمدعاةألادوارأشدوكان.الاسيويين

قدكمأالفرعونهوالممتجسدلالتههالسابقوالمنموذجالممتجسد.بالآله

الأولالملابركونهأليإضافةفرعونأالرومانيالامبراطوركأن

منهمواحدكلكانالتواليعليألاباطرهجميعفانوهكذاللدولة

.المصريالمتجسدلئهالشرعىالورلث

يقومواانالمسيحيينعلبىالمستحيلمنكانالمقابلوفي

هذاعملهمفييكوناندونالامبراطوربعبادةالمتعلقهبالطقوس

الوحيد.الحقيقيألالههوليسالمسيحينالهبأنضمنيرفض

علبىالمتغلبفينجحتبولسالقديسأوضح!هاكماالممسلحيهان

كانفلكئمنانولوامتصلهأبأنلهاالمنأفسةالاقللميهاللدانات

المسيحيةففياليهودلة.عنورثحهاالمتيالوجدانيهمنقلللاالتخفلف

كما.بولسالقديسشرحهاكمأ

الحىاللهصفا!رفعتالمجوسيزرواسلريهفيالح!كانكما

الآلهيسوعفأصبحالالهمعالمظهرفياللساويدرجةاليالوحلد

وكريشناورأماوالقيصرالفرعونكانكماذاتهبالمعنيالملجسد

الواقع.فيالهةالإنسانهيسوعأماصبحت"اللهأم11وباعدبارها

عليالاسكندرأمبراطوريةخلف!الليالمدن!ه-والإمبراطوريات

أنطفأكدكانتوالتيوليزمأخوس-وسلوقسبطليموسخلفالهأيدى

مسيحلهكهنوللهبطريركياتأنهاعليالظهورإلميعال!ف!كرها

والمبشرينللاهوتيينحكائقأللمسيحيهاللهوديالماضبىوكان

لغحرهأوشممجتعيشأنالمسيحيهباسلطاعهيكنفلمالمس!حيين

بالعلش.أيضا

مل!وكانلملصها.أناومنافساتهاعليتقفميأنامأعليهاكأن
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املصتفقدذلكومعخفي.بشكللتمأنيجبالامتصاصهذا

نشرفيوس!لتهاكانتالامروامعففي.لمرتممااكئرالمسيحيه

أنالمرسميونممثلوهايحبئمماالممأهايأنلةاسالبإليأثربمبالنهأ

)79(.بهيعترفوا

عليللاستللاءالمحليةألاديانبينالمنافسهثتيجهكان!وقد

جديدهدياناتثالثظهورالواسعهالمنطقةفيوالعقولالقلوب

القديسفسرهاماعليوالمسيحييةهانيةالماوالبوذيةالهنثوكية

فيالأخريمنهاالمواحدهتشبهالنالثنهالديانأتهذهوكانت.بولس

لعبثية.انها

والبوفيونوفشنو.شيفابالالمهدنيؤمنونكانوافألهنثوكيون

رسميأآلمهةلكونوالمالذلنبألبودلساتفا!مؤمنينكانواالمماهايانيون

للهبالؤمنونالمسمحيونوكأنبوذاتلكونوالانمرشحلنبل

الدييسوعوبأمالطبلعهالهبىالممسيحييناليبألنسبةوهووبيسوع

وبأماكهوالدهصكللهااطلىلماتقريبأالههاصبح!قدكانت

.واحدهالروحلكنتخللفالمعبأدةسبلكانت)ثيوتوكوس(

ومريمولسوعالبوديساتفاتوتأليهالتعبدلةالدلاناتهذهنشوءإن

بشريكأننمنالمسلمدالعونأليالحاجةعليتدلاصاضاكانت

.(9)8()سوبرمانعلوي

بجامعهالاليانتأريخقسمرئس!جينلبدرشارلدأ.ويقول

الحداهاليالأولي"النظره91-130صصالمسيحيةكتابهفىبارس!

مكانبحتلكأناكههمنمعلناءدأانلبيينالأسيويالشرقفي

اكهههذهبلنوكانتالممسلحلةلقامالأولالعهدخلالفهاالصدارة

ثمفينيقيافيولوحدتامتزجتانهأدرجةاليتحصيلاشبهأوجه
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وأوزيريسالنهرينبينماربوعفيومردوكالمعراولجدفيثموذ

الفارسا!هنذكرأنالانصافأردنااذأألضاوعلينأمصرفي

الامبراطوريةرحاببلنالعصورتلكفيشهرلهبدأتالذيميثرا

منزلةالميأنزلمهكدزرواستركانأيرانيآلههو)ومثراالرومانية

ئبتوكمهأجرالمصغرىآسيةالمىايرانمنهاجرانهالاالشياطين

كانوقدالحظوظتملكالليوالمنجومالمشمسمعمئحالفأالوهتيه

الرومانالجلشاهلماماليلهودلولبخلنوسمل!مئرااسهمارتفأع

برلطأنية(فيوسلوىنأبناليالفراتمنمثراالجنودحملفقد

جمأدالهممعهمينقلونأخراليأهليممنيرلحلونالقوموكان

موطنهمخأرجالاحلانمنكئيرفيوينشرونهابلالديندهوغائدهم

الممدقاربالآسدوىالعالمهذافيحلوااينماللقونكانواانهمفلك

عبرواوالليعللها.نشنواالتيبدلكشبيهةلينيةومشاظمظأهر

هلقاربةبطقوسنمجيدهاوأرالواواحدةاسطوريهصورهفيغها

لسهيلفيسببأالقرابةهذهوكان!الأمرغألبفياللقاربكل

والئفأطبالتداخلالاسراعوفياصولهابينالكئلرةالمبأدلالا

ظل!وإنقويعانليبطابعتتسمفاصبحتغاصرهأبلنالنشبط

نزعوكدعلد!ا.لطمدالتيالالهةالقصصبدنبائنةاخ!أتهنالق

الشركىاللدنىبأللأليفيعرفالذيالأليأنبينهذاالامتزاجتيار

لثايامنوالشعائرالاسأسيةالهامهاللصورا!بعضاسلخلاصالى

وثفأعلت.فلهالئي(تلاقتوالمطقوسالعقائدلتفاصيلالداف!المسيل

الأخريالخصالصلأكلمناكبرالانلباهتئيرالتيالخاصلهإن

الئىللكلهي-الاسطوريتارلخهمدراسةمنذ-المنطقةلآلهة

فيفلكبعديبعثونثمالسنهمنمعلنمؤسمفييموتونبمقضاها
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العمل!.الأسيمشاعربهمالمؤمندننفوسفيفيشطونآخر.موسم

.الجنونحداليتصلتكادالتيالفرحمظأهرلديهميسلثيرونثم

البالغحنالعظمأءبألآلهةذالهمحدفيلسمواالآلهةهؤلاءأنونلاحظ

أحوالهم.منالمكئبرفيقريبمنالبشريشبهونانهمبلالعظمةفي

المختلفةالآلهههذهأصلحول.مطولةكئيرةمنادشكثارتلمقد

اليومينحصروالجدليمللونها.التيالاسأطلرورموزمبداوحول

فإما-الاخرىلالغيلامنهاالواحدةكانلاوإن-فحسبنظرئلنبلن

وعلي11الزراصيهةالمواسم11بالمتفسيروإمأ11الشمسية11بألالهةالقول

فيكان!فكرناها-اللي-الالهةبعضبأنالمقول!يمكنالنهجطتا

آلمهه11فصيلةاليلنتميالآخربعضهاوكأن11كوكبدة11الههالاصل

بمولدهاحتفللمنلكشمسيأالهأكانميئراأنوالمظاهر.3الزراعة

ازويريس3أنويبوالشتوى.الانقلابموءفيأىلبسمبر25في

بالنسبةالحلىوهكذاال!زراعةآلهةمنفهوتموزأمادمرلأإلمهاكان

لبعئونئميمولونالندنالالهـةهؤلاءاظبالىوبألنسبةأولنيسالى

يسرفيلمناتفسرالارضوحياهالشمسحياهبينالواضحهفالع!ه

فإنناحدأيوعلي.للكواكبارباباليالزراعةأربابتحولكيف

الأمنجدهكذاوأمببهةوثيقةربطةعليأظب!أنيضانلاحظ

ألوندساليبالنسبةوأفرولدىأثبساسطورةفيسيبللالكبري

الجلدةفيالمناسجمعلنلك.أوزيريسهعوالزبسلموزمعواشتأر

النسائيه.ا!طةالشخصياثهاندكوبينالاربابهؤلاءبين

اللاينيالشعوربنطورهذهالإلهوبعثهوتاسطورةولطورت

الخطوات،لليوضمااللناوصلتاللىالنهائيةالمصورةباثبأثونكلفي

/لههذاللقيامذيكاذالناسمخيلةفيا!ه-ديسدرهاالمتيالمختلفة
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يئعذبكمايموتثمالانسأنيتعذبكمالمامأالالهيتعنبالدور:

جديد.منيبعثإذالمو!وعلىالعذابعلىيئغلبولكنهالإنسان

علىحيالهمأسأهمابشكلعامكلويجدلونرمزأيملالونواتباعه

الخلدددارفىالسعادةبحلاهيلمتعبأنهلؤمنونهذامعوهمالأرض

السححق.الماضيفيحقحقهفلهبعثالذىاللومذلكمنذالإله!ه

فيالآلهشاركهمانبعدالبشربن!الىبالنسبةإذن11النجاة11فمشكلة

اعمىإلىالوصولفيلللخصبموتهثمبعذابهالانسانيةظروفهم

والمح!اةالبعثإلىبهملثتهيحلىالمصيرلهالمشأركةأعماق

وجدوهفلكإلمىوالمسبيلاللانهانية.الإلهيةالسعأدةدلارفيالأخرى

فيفيفرضباطنبأنحوأسحوالليالمسرحيةالطقوسمننوعفي

المراسممنسلسةبواسطهالإلهيةالمذاتفييشاركأنهالمومن

التجاربمراحلبمخللفرمزلألمرإنه.بالفعأللةلوصفالدينيه

الخاصكلانهتغيرالئيالإلهمعالوحدةوبهذهالإلهبهامرالمدي

الخلودأنأى.نفسهالالهمصيرإلمىلصلرأنالإنسانلضمن

11الإلهيالمنقذ11مصيروكانالموتبعدالدنلاالحيأهعنبعدينتظره

علىنعلملاونحن.المؤمنلحياهوضمانأمثالأواحدآنفيمصيره

فيالإلهيوالمنقذالمومنبلنشمالوحدهكان!كلفاللحديدوجه

الوحدةهذهأنمنيقلنع!ولكنناالمنقندن.الآلهةمخللفجماداث

التيالطقوسوراءمنالمعباداتللكساثرفيالهثفهيكأت

وهما:وهلةاولغدالأنئباهيئيرلىطقسينبالذكرمنهانخص

أئر!المسلحيالعصربدالهمعولكن.القربانومأثبةبالثمالتعملد

علىولحدبدهامعألمهاتمييزعلينايصعبوفكريهلينيةتيارالا

فعالةوسبلةإلىالأمرنهايةفيفطورتهابالئورالتضحيةشعائر
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هذالفسيروموجزالسعادهحياةالأخرىالحياةفيالخلودلكسب

المرلداليهانزلماوإذاالأمواتمملكهتمئلالحفرهانالمذهب

حياتهجوهرفتمل!دماؤهأمأألس!هوالضحيهوالثور..ماتفكأنه

خرجإذاحتىبهولملزجوشئربهالمريدفيتلقاهمنهيخزفالإلهله

لمولكنهالوليديسقىكمااللبنفسقىجديدمنمولودأ!الحفرةمن

جوهرهفياروبذاتتشربمدهوبلكانكما2بشرجديدمنيولد

أتسى.نفسههوإلهأالمقدس!-السرأدوارحسب-بدورهوأصبح

معيتحدانذلكبعدعليهثمالإغبارهذاعلىالفروضلهولقدم

وبهذاالالهي!ة.سيرتهفيزوجهاأتيسفعلاكما)سلبيل(ألالهة

الذىبالموتأليسمصلرفىمشاركتهطويلةلفترةالمؤمنلضمن

ا!هة.معوالخلودالمسعادةديأرفيبالبعثثممنهمناصلا

ميئراأمث!الشفعاء-المنقنيناكهةهؤلاءليانا!منالكئيران

الملرلبالمنجيالاتحاديجددكانوضيهرهم-وسلبيلالسوريوبعل

مآببواسطهولقولهلدعهأوالمنكورهوالطقوسالشعائرعلى

ولاا!ه.موائدعلىجماعةفد!أالطعامالمؤمنونيئتاولخاصة

إلاالأحلانمنكئلرفيتكنلمالدلنلهالمأدبهذهأنفينشك

أنهميظنونئملنلكبحلأ2ورمزالممؤمنينببناللاخيصتعبيرأ

وإنناوصفائهجوهرهفيوشاركوهنفسهالإلهمعلوحدوأبذلك

المآبهذهعنالتفص!للةالمعلومأتمنالقليلإلانملكلال!ممف

كانوإنفلهمالقدمكانتالليالأطعمةوألوانطقوسهاوعنالدلنية

المؤمنلنإلىبألنسبهلعنيإنهاالموض!حكلواضحأالعاممغزأها

المنجي.بجوهرهوئشربهمنفسهالإلهطعأمهم

الطقوسهذهبينالشبهأوجهالضاحإلىبحاجةنحنهل
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وبينسطحيه-عاجلهاليهاالنظرةكأنتوإنالممخلالفة-والشعائر

؟!المسيحيينغدوالقربانالتعميدوشعالرطقوس

أوضحسطينالقديسإلىبولسالقديسمنالمكنيسةرج!كبارإن

هذأيتجاهلوالمالمميلادي-الخامسالقرنإلىالأولالقرنمنأى

بهاهتمامهمشدةعلىيدلوفيرعددالشواهدمنوهناكالتشابه

والرموزالأساسيهالدينيهوالمراسيمالجوهريهالاساطلرصفضلا

المسيحية.مولدعلىالديانأتتلكفيسابقةكان!.الفعالةوالشعألر

بالعالمالمنتشرةالعباداتفىالتطبيقاتمنالعديدتجدوكان!

بولس.القديسفيهعاشالذيالعهدإباناليوناني

معينةوشعائربطقوسيتعلقلاالأمربانالقارىءولنذكر

مننوعإلىلذهبذلكمنأبعدمدىإلىيذهبإنه.فحسب

الالمانإلىيرمزنمالبشر.ولخالضالانسانيللمصدرالدصوير

عندللإنسانيشفعالذي"المسيجالسدد11بالمرتبطينوالأطملنان

يعيشأنلنفسه11المسيجالسيد11هذاأرتضىأنبعدالأ!م.الإله

لدرجهالميهقريبينالبشربنويصبححتى.كالإنسانيلعدبوأن

يرتبطحيثنجاتهمطريقذلمكفيفدكونمعهبالالحافىلهمشممح

بالذاتهيوتلكانتصارهومستقبلبمصلرهومستقبل!مصيرهم

الغريبةبألعقيدةنكنولمالممسيجالسيدرسالهفيبولسالقديسغيدة

المناس.علي

أسرارذاثاخريعبها!كانتهلالآننشمأعلأقعللنا

إلهطرز"بعلغدرالمسلحيةكيامبدايةفيبولسموطنبطرسوس

موكعبسببفلكنرجعاننا؟!الخصوبةالهساندان!وقديمأالمزراعه

الناسكانالنيالطر!تلك.التجارةعلرقمفترقعليالمدينة
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والمبضانع.السلعجأنلااليوالممفقداتالافكاراطرافهابينبنقلون

هوالاسرار*11نموفيالرئيسيالفصرانف!جنباليلنعلموإننأ

فويالآلهةبلنتزاوجأولمزجأولخلطالمئيالدألميفيةالمنزعارر

فيظهرتقدالحيالمنزعةتلكالمتشابهةالوظانفأوالمصفات

ابراهيمالمسلمالمقسيقول1(.0)0بعيد!زمنمنذبوضوحطرسوس

عنالقناعكشفلقد)محمد(كتابهمنأ92و125صصفىفليبس

فيص(الحى)صخرهكلابهفيفندلاى()آرئرالسيرالمحقالقهذه

وهؤلاءالمسيحمجيء!بلصفوامخلصأملكأإلهأ61فنعكر45

مخلصأإلهأمنهمو)حدكلوسصيالعالمخطايالأجلمالواالضا

اسماؤهم:هيوهذهالمسيجلقبوا!ى
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لو!اكئشف:فيقول76صفيفندلاىأرثرالسيرويسترسل

التمالصفاتبنفسيتصفكانبعلإلههمأنتئبتبابلفيأثرله

البابلبالممبادئفىمابينمقأرنهو!دبعد.ضمابعيسيالحقت

التالي:النحوعلىالممسيحلاب!ينهأالمبادىمنومثيلتها

مندىءااحهامندىءاا
متىلآ8و27إصنحاالأئزية

اسلرعيسىاخدأاسلرال!اخدأ

لمحاعهفيصكيسىحوكم2فأعهفى.حوكم2
بيال!طلسالمحكمة

عيسى3ضرب3

عيسىأاخد1004!!اخد4

الجمجمة

مجرمسراح51واخدمجرمسراحا

معهوآخذ)باربأس(مجرمانمعه

مجرمان

عيسىموتبعد6تهثمتاخدبعد6

الهيكلالمثينة

مالبهسهد..ااكشمم07مالبهساخدت7

لباشهعلىواقترعوا

مناعيسىخرج011008دهب8

عألمإلىوذهبالخياةمنواخلفى

اتالآمو

-.امريمدهبت9عندتبكىإمراةدهبت9

عيسىقبرعلى-القبر

.امنعيسىارتفع51لانيهةصا!!عأد01

حيأ

راع!فليبسابراهيمالمسلمالقسيقول11الغفران11كتابهوفي

*هذ:بأسيؤطاللاهوتبكليةاللاهواتواسناذالانجلليةالكنيسة
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الفكرفيالمسيح11كتأببلبنانالاخيرةالآونةفيظهروقد

،خواممنيرالدكتورتاليف11المسيحيةوفيالحديثالاسالمي

الوئنيةالعقاند11كتابهفيالتنيريطاهرمحمدالاستاذوتصدى

والقدرةبالحكمةلهمتصدي29عأم11النصرانيهالديأنةفي

عيسيالمسيحدعوةالتلماالأصليةبالمصادرتنعكيرهمعلي

وقبلوقتئذالمنتشرةالخلضديأناتف!وانزلقاتانهيارمن

وتاوووبوذاكونفوسيوسديأنأتفتناول325عامنيقيةمجمع

والرومأقالاغريقوديانأتوأزوريسوزرادشتومثيرا

اليوانتهيبالنصرانيةمقابلتهامععرضاوعرضهاوالمكسيك

القضايأومنالنصرأنية.011معوالبوذيةالكونفوشيوسيهجثولة

عالجها:التي

المقدسالثالوثا-

كتابهفيDOANEيقول

"271.MYTHSAND THEIR PAALLELSIN OTHER RELIGION P!!سكمأ:
إلهأيعبدونواليأباقالصينسكاناكئرهمالذينالبوذيون11

الثألوثهوهلا:ا"دوا"و"متي"وافو"يسمونهالافأنيممثلث

بشكلهياكلهمفيويصورنهفو"النقيالثالئونويقولونالمقدس

ثالئهةذوواحدأفو"ايضاويقولونالهندفيوجدتالتيالاصنأم

تمثالمنشوريافيببوتالاالمختصةالمعابداحدفيويوجداشكال

ORIGIN!عمكتابهفيFBولويقول"الأقانيممئلثفو OF HEA

LDOLATRYتعليمواساسالاقانيممثلثإلهأيعبدونتاوو""شيعة

هذاومنواحدمنهانبثقالابديالعقلوهوتأوو"أنفلسفته
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كلصدرالئالثةهذهومنئألثالئأنيومنتانانبثقالواحد

موريسالعلامةأدهش"والانبثاقبألتوليدالقولوهذاشيء

11 MAURICE11وئنبىقاللهلأن.

مجمعإبتعدم986عامف!انهوالاستغرابالدهشةووجه

11فوسيولمراالاسقفمسألةلبحثالقسطنطينيةبمدينةمسكوني

المجمعقرروقد.الابمنمنبثقالقدس!الروحبأنتقولالتي

عزلقرركماوالآبنالآبمنمنبثقالقدسالروحأن

سنواتعشروتمضيهرطوقيأواعتبارهوحرمانهفوسيوس"

عودةويقررالقسطنطينيةبمدينةمجمعينعقد987عأموفي

مم9Iمجمعقرراتبطالنرويقررافوسيوسالاسقف

فقط.الآبمنمنبئقالقدسالروحانويقرربالقسطنطينية

ومنالارثوذكسيةالكنيسةمنشئةالقسطنطينيةكنيسةوانشقت

الشرقفيالارثوذكسالرومكنيستينالكنيسةاصبحتثم

)روما(.الغربف!الكائوليكوالروم)القسطنطينية(

EGYPTIENكتابهفيBONWICKويقول BELIEF AND MODERN

11 : THOUGHTالمصريينديانةفيانتشارهأعمعقيدةوأغرب

بواسطتهاشبىءكلوأن.الكلمةبلاهوتقولهمه!القدماء

افلاطونوكان.اللهوأنهااللهمنمنبثقة-الكلمةأىوانهأ-

أرسطو!كنلكالوثنيهةالعقيدةبهذهعارفأالاضيقيالفيلسوف

نعلمنكنولمبسنينالمسيحيالت!اريخقبلذلكوكأنوغيرهما.

هذاويعتقدونالقولهذايقولونوالمصبريينالكلدانيينأن

11.الأيامهذهفيإلاالاعتقاد
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11الالهوالدة11المصراءمريم-2

والداررملرا!هوالدهأنهأالعنراءمرلمصالنصارىقولوأما

لهاتعظلمأالاناشيدينشدؤنانهمحتي-ذكرناهماعلي-الالهة

المريمية!االالام11سممونهامخصوصةأيامفيالد!اودتضرعون

المجدوصاحبةنعمةالممللئةالإلهووالدهالسماءملكهويلقبونها

التعظيمأو!مافمنذلكشاكلوماالسماء"وفيالارضعلى

11فقرةالأولالاصحاحلوكاانجللفيوجاءوالتأليه YAاليهافدخل

أنتمباركة.معكوالربعليهاالمنعمالتهالكسروولالملن

الميهادخلفلماالكاثولميكيه"اليسوعيةالطبعهفي"وجاءالنساءفي

فيأنثمباركةمعكالربنعمةممتلئةياعليكالسلاحولالممن

المسكونيأفسسمجمعفيالإلهوالمدهبأنهأالمقولصاروكدالمنساء

المسيح.بعد431عام

الدياناتفييماللهاومأالتوراه!خرافا!كلابهفيعلطهه"كول

ويلقبونهميعظمونهما!ههوالداتالوتتيينغدنجدكما"الأخرى

للالهوالدةالنصاريغدنجدكذلكوالتفخيمالتمجيدبألقاب

تؤكدآلمهتهموالدا!الوئتييونللقبالتيبالألقابويلقبونهايعظمونها

المسدح-الاله-ولدهامحئضنةوهييصورونهأالمميالمرسومئلك

11.ئماماالمهد!موالداتبهاالوثنيونلصورالديالرسومملرفأنها

هوبماتقابلهاأنيمكنكالرسومهذهمنطأنفهبكمروكد

تلكملاحظةمعوالتمأثيلالصورمنالنصارىعندللانموجود

11وكرشنةبوذامثلالولثيينالههبينكانتالتبىالطويلةالمقرون

المصلنللنفإنألضاوالنصاريإلهالممسيجعسىوبلنوغلرهما

المبتمنمحلأحسنفيإلههمشينمو"الالهصورةلضعون
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بصورةالمنصارياكئريفعلكماالمحرلرمنبغطاءويجللونها

11مشموبوا!هوالدة"هيكلمل!اسمهأعلىالهياكلونجونالعذراء

وكأنالعذراء"."كنيسةوالسلده"كنيسةكنالسهمالنصارىلبنيكما

المخلصوالدةأوايزيسالإلهوالدةيلقبونالقدمأءالممصريون

ووالدةالبحرونجمةالسماءوملكةالسيدةمنها!لدةبأسماءحورس

بهايحلطالهاللعليواقفةويصورونهاوالعذراء.والشفيعةالاله

الهلالعليواقفةالعنراءمريمالنصارييصوركما.نجومعشرة

لدصويرسأبىلصويرهمانغير.نجمةعئمرةالثتابهايحيط

جمادةإبلفانوس"11القدس!ولعللطوللة.بقرونللعذراءالنصاري

المخلصوالدةأوايزيس"الالهأم11للعنراءألقدماءالمصر-

العذراءعنالقثيممنذوحيجاثهمقدريب"لابقولمهحورس!ا

11.وحبلها

لقد!341ص"الممصرييناعنقاد11كلابهفيBONWICKلويقص

الاسكندريه!اخبارسفراسمهالعهدلمحديمللنصارىكتابفيجأء

ابنهأولادةثمالمعنراءولادةالممصرلونلملركيفانظروامأنصه"

الحينانمعالمسلحولادهبخصوصالنصاريلقولهماجمنوهذا

ولطهيرالهيكلاليالمسيحدخولوعيد111جدمدلدالقصتينبلن

اليومذاثوهوأنأيث"وتعظلمأاجلالاشباط2فيلقعالذيالمعنراء

أيضأ.النصاريفيهلحتفلالذي

إلهوالدهأنهازعمواعذراءعبدواوأشوربابلأهاليأنكما

ابنهاواسمميليلا"اعذراءهذهوإسمالالهولدهايدهأوعليوصورها

عندالحلىهوكماوالمخلصبالموس!طويلقلهتموز"المخلص

"هلكلاسمههيكلقبرصجزيرةفيلؤجدوكانتمامأ.النصاري
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اليونأنيينعصرفىكانتالتياله!اكلأعظموهوميتليا"العذراء

مجدهم.إبان

قدكانتالمسيحيةفألكنيشة2ج21ص!فىتوينبيأرنولديقول

الالههتمثلتأنهافعالافلاطونية"المضادة-الكنيسة12سبقت

وسرأبيسوإرفيوسقبلمنأصبحفديسوعكأن)بحرأ(المتوسطية

11الآلهوالدهألمحزس!"أصبحتقدمريموكأن!لقهر!الاالتيالشمس11

الأمدورعليلملا!شالىءالسباقوفيأ(ب928صصفى)ولضيف

وهذهلذلكلقدمناللواتيهنطالباتخمسالأقلعليهنككان

وديمتراالأفسيةوارطمس!الفريجلهوسدبللالمصريةايزس!كانت

كسبتوهدالجليليالنجارزوجمريمفىمتجسدةوآلهةالاللوزلنية

وصورتهاالملهلينةايزس!شخصيةاتخذ!أذاالمسباقمرلم

شارلأ.دولونلبيارنولدالمؤرخقولسبقوقد1(وصفالها)20

فتأمله.اعادتهعنأغنيفلماجينلبير

جمأدةعنواحدةبكلمةلفهلميسوعأن"علي.شأ.ولطر!3لقول

منهومماالكليرأنكماالسماء.مليكهالزيسصورةفيمريمأمه

إغضأءأمنهلقيوالطقوسالعبادةفبىالمسيحيةخصالصأخص

يسميانإمكانأنكرواأنالمتشككينالكئابجرأةمنبلغلقدتامأ.

(1")30الاطلاقعليمسيحيأيسوع

غد)ياخوص("الالهوالدةمرهاولادهعنجأءماوكنلك

2(ا-ه)1/8متي"انجيلفىجاءماالممشابهةتماميشابهالرومأن

11يلقبونهاوكانواامرلم"أاباسم"أاامرهأاسمجيرومالقديسفسروقد

وكانالبحر"نجمةالانالممسيحوالدةمرلموللقبونالبحر!أآلهه

ويعبدونهاالسماء()ملكه"جولو"العذراءالإلهوالدةيدعونالونانلون
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النصارىلعتقدكمااللحداليالمهدمنالنساءحارسةأنهامعلقدلن

المعنراء.بمريمالميوم

المصادرمنالمأخوذهالآتيةالجداولونتأملالقدربهذاونكلفبى

الاتية:

".الأخرىالدلاناتفييماثلهاومأالدوراةخرافا!"أ-داون

11الهندلاريخ11مورس!2-

ويلسن.لملإنجليزية/ترجمة11امأفشنوبور311-

11.الهند11ولللام4-

ا.الدلنيةالعقأئدتحليل11امبرلىالكونت5-

البوذلة".افا!خر11هأردي6-

11.بوذاتأريخ11بيل7-

11.القديمةالسنسكرينيةاللغةآدابتاربخ11مولر8-

للمفارنةالتوضيحيةالجداول

المسيحويسوعوبوذاكرشنةبينالصريحالنصمقابلةوهي

بمابوذاوعنكرشنةعنوالوثنيونالهنوديقولهمامقابلةوهي

المسيج:يسوععنالمقدسةالمسكونيهالمجامعتقوله

فيالمسيحيينأ!لوالالموئنيينالهنودأقوالالهنودأثوالالموضو

اللهابنيسوعاللهابنصصالموشلن

اللهابنكرشنهالمعقيدة

هوالمس!ح:سموعالممخلصهوبوذا:)هوكرشنه:عقلده

والفاديالممخلصوالمعزيوالفادىوالفاديالمخلصالنبوة

والراعيوالمعزيالصالحوالراعيوالراعيوالمعزيايهية

وابنوالوسيطالصالج.اللهوابنوالوسيطوالوسيطالمصالمج

منالثانيوالأضوم.اللهمنالئانيوالأضوم،اللهوابن

وهوالمقدسالئالوثوهوالمقدسالثالوثمنالثانىوالأفنوم
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المقلاس!الثالوث

والإبنالأبوهو

القلاس.والروح

منكرشنهولدمولدها-

ديفاكيالعذراء

الأباخلارهاالملي

بسببلأبنه

وحكتها.طهارتها

صفحةدوان)

278)Doane

جشارة2

الملئها

بالأبن

سلقدوا

الملائكةمخدقد

والدةديفاكي

اللهابنكرشنه

للكونيحقولالوا"

هذهبابنلفاخرأن

5"الطاهر

الهند.)تارلخ

الثاني.المجلد

&rlYصفحات

م!67

ولادةالمناسصف3-ظهور

نجمةمنكرشنهفينجمة

فيظهرالذيالسماء.

السماء)تارلخ

الثانيالهندالمجلد

،731صفحات

367

والروخوالإبنالاب

.القدس

العذراءمنبوذاولد

مضاجعةمايابغير

ديانة)أوليمس،رجل

الولتببن.الهنود

801(82.صفحا!

بوذاتجسدكان

روححلولبواسطة

العنراءعلىالقدس

صفحة.ان)دلومايا.

982)

صفحه.بنصون

015،)2Bunsen

ولادةعلىدلوقد

فيظهرنجمبوذا

ويدعونهالسماءأفق

الممسيح.)ديوان.نجم

93(5صفحة

والروحوالإبنالأب

القلاهس.

العفراءمنيسوعولد

اللهأختارهاالليمريم

بسبب!أبنهايأب

و!تها.طهارتها

الإصحاح،مريم)إنجلل

السابع(

العذراءمنيسوعولد

مضاجعهغيرمنمريم

أنظررجل

:اا:18،لوقا)متى

)34-38

وقالالملنإلميها!خل"

المنعمأيتهالكسلام

هعك.الربعليها.

النساء.فيأنتمباركة

لهاؤكال28(ا:لولمحا)

عليكيحلالمقلاسالمروح

فلنلك.لظللكالعلىوقوة

المولودالقدوسأيضأ

)لوقا"اللهابنلدعىمنك

35(ا:

ملكالمولمودهو"ألن

نجمةرأينافإننااليهود.

لمنسجدوأتيناالصنمرقفي

2(.2:)متىله،.
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فرحتبوذاولمدلما*كرشنهولمدلمما"4-

ورتلتجنودالسماءالأرضسبح!تسابيح

المجدأناشيدالمملانكةالقمروأنارهاالمملانكة

المباركلملمولودوترنم!.هبنور)لملمولود

المبومولدقانللن:وهامتالأرواح(الملهابن

الأرضعلىبوذاالسماءملائكة

المناسلعطيكيورتلفرحأوطربأ

والسلامالممسرهبأنغامالمسحاب

إلمىالمنورويرسل"مطربه

Vishnu Puramaالمظلمةالممحلات

البصرولهبفشنوبوراما.)

11.للعمى(.205صفحة

صفحه.ديوان)

592

نسبولصلونمنكرشنهكانء-غد
أبحهمنلوذاكولوهاملوكانلهسلالهلممالولأدة

أناسفيصدودانأ""اغارفيولدولكنهلمهيكن

سلالهمنكلهموالمفدرالمفلبحال.موضع

ماهاإلىملوكانيةصفحة.دلوان)أنهمع

علىوهوسماطا927Doane(سةمن
ملكأولزعهمملوكانية

الملاليا.فيصار
والأنسابوالحوال!

11كتابفيالممنكورة

هميالبر"اازبلور

كثيرأنسابهفيلوجد

الأسماءمن

لأأنهغيروالمحوالت

المحوالثتحقيىيمكن

غيرهامعونسبتها

أنهونلكوسبب

البوذيةمؤرخي

أسماءفيهاادخلوا

واخترعواهانل

منتمكنهمأسماء

حكلمهمإعلاءنسب

المملنمعبغتةوظهر+

الجندمنجمهور

اللهمسبحلنالسماوي

فيلملهالممجدوقاللين

الأرضوعلىالأعالمي

".المسرةوبالناس.السلام

(2،1314:لوكا)إنجيل

منالمسيحيسوعكان

ولدصنه!ملوكانيةسلالة

فيولمدولكنهالميهود"ملك

بغار.والفالرالذللحا

بقرمزودفيفأضجعته

لموقا،2:2)متىانظر

2:7)

927صفحة.ان)ديو

mane

في-Doaneلوانويقول

:192صفحة

منيسوعسلالة"ويعدون

أشخاصفيلوسفأبله

سلالةمنكلهممختلفين

أبيآدمإلىملوكأنيه

الأسماءمنوكئيرالمبشر.

فيالمنكورةوالحوالت

فيمنكورةسلالته

اليهودكتابالملوراه

تحقيقبالامكانوليس

بعضهامعحكاياتهم
أنلناولظهربعضأ
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6-لما

ولد

كرشنه

أضىء

الغار

وكذلك

.عيسو

شنه4دوللما

بنورالغارأضىء

وجهوصار!يم

يرسلديفاكيأمه

مجد.نورأشعة

صفحه.)لواق

9Doane 2 Y

الاهاغبارهمعدا

إلمهأ+

ديوأن.صفحة)

19Doane(Y؟

منبوذانزللما

وحلالأروأحمقعد

ماياالمعذراءجسدفي

كالبلورحملهاصار

وظهرالنقيالمشفك

كزهرةفيهبوذا

جم!لة.)بتصون،

لمسدحالمص
كدللا02nصنحه

09صفحه.)دوان

Doane

لدالنصارىالممؤرخين

بهاقصدأسماءاصاختر

حكيمهمنسبإعلاء

قولهمعلىعلاوة
بألوهيته،

ا؟ا-7أ:)متىانظر

r(:38-23لوقا
الألامأخبارمعوقابل

مع(591-3:الأول

إلىنسبهينفيالمسيح11

42(41-5:2ألوفا

المسيحيسوعولمدلمما

عيمبنورالغارأضىء

عينتيبلمعانهأعيى

أمهخطيبوعشيالقابلة

النجاريوسف

يسوعولاده)انجلل

21الإصحاحالمسلح

(13العدد

مقعدهمنيسوعنزلطلما

جسدفيودخلالمسماوي

صارالعذراءمريم

الشفافكالبلوررحمها

يسوعفيهوظهرالنالي

جميلة.كزهرة

592صفحة.)دوان

Doane

02صفحهبنصون

Bunsen

تحليلإمبرلي،الكون!

صفحة،الدينيةالعقاند

424Amberly
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مابعدومنيكلم7-
صارتوضعتهفيالناس

سوءولنلبلبكيالممهد

رسالتهعاضة

وعزاها.فكلمها

الهند/&لار)

الثاني/المجلد

ام!اصفحه

الناسوآمن8-صفه

واعترفوابكرشنهالمحكماء

لهوقدموابلاهولهبهوآمنوا

صندلمنهدأيالهو!لاموا

وطيب..هدايا

الديانةكلاب)

صفحةالشركية

وكتاب055

القديمةالديانات

المثانيالمجلد

353صفحة

الهنودنبيوسمع9-

الطفلبمولدلارد+وباركه

كرشنهالإلهيرجل

فيوزارهفذهببارتقى

وفحص""كوكول

لهفتبينالنجوم

أنهفحصهامن

لعبد.إلهيمولود

الهندلاريخ)

الثانيالمجلد

317(صفحة

البخدحاكموسمعالملكأ-

كرشنهبولادةيرلد

طفلابوذاكانلما

أنهمايالأمهلمحال

جملعأالناسأ!م

هرديكتاب)

البوذيةالعقاندالمدص

45،114صفحتى I

بوذاالحكماءوعرف

أسراروأدركوا

لمضولملاهوله

حتىولالتهعلىيوم

ودعوهالمناسحياه

وأهدواالآلهةإله

هداياطفلوهوبوذا

مجوهراتمن

الأشياءمنوغيرها

الثمينة

09صفحة.دوان)

Doane

العذراءبنبوذاولد

فيهاحذالديمايا

يومالمقدسالروح

الأولكانون25

بهيح!فلصارالذي

يومعامإلى!حاممن

الميلاد.عيد

01صفحةبنص)

Bunsen

لأمهالمسيحيسوعوقال

أنامريميا:طفلوهو

كماوجنتاللهابنيسوع

المذيجبرانيلأخبرك

أتيتو!إليكأبيأرسله

العالم"لأخلص

الإصحاحالطفولة)إنجيل

2،3(العددالأول

بيسوعالناسوآمن

بلاهولهواعلرفواالمسيح

طيبمنهداياوأ!وه

(22:)متىومر

طفلوهويسوعوأهدوا

وطيبذهبمنهدايا

-ا2:متىإنجيل)ومر

أورشليمفيرجلوكان

وهذا.سمعاناسمه

ينتظرباراتق!اكانالرجل

والروحاسرأنيلتعزيه

أخذه..عليهكانالقدس

اللهوباركذراعطعلى

جمدكتطلقالآنوقال

بسلام.قولكحسبياسيد

أبصرتاقدعينيلأن

...!خلاصك

03(25-2:لموقا)

بولادهالبلادحاكموسمع

ا!هىالطفلسموع
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الألهيالطفل

الولمدهلوطلب

المىللوصلوكي

بمتلأمرأهندته

الأولادكافه

الذينالذكور

الليلةفيولدوا

فيهاولدالتي

كرشنه"

صفحه.دوان)

.mane V A

خطيبناندأوسمع

والدةدلفاكي

مننداءكرشنه

قملمهيالولالسماء

وأمهالصبيوخذ

إلىبهماواهرب

نهرو!طعكاكول

الملكلأنجمنه

إهلاكه.طالب

كلاب)
الفصلفشنوبورأنا

الثالث(

المتىالمدينةواسم

فيهاولد

فيهاؤافطرشنهكر

الآياتعمل

تزلولمالعجيبة

التعظىمحل

يتوصلوكيدتلهوطلب

كافةبقتلأمرأمنيتهإلى

الذينالمذكورالأولاد

اللياللدلهللكفيولدوا

المسيعيسوعفيهاولد

(16ة2)متى

النجاريوسفوأنذر

يسوعوالدةمريمخطيب

الصبيلأخذكيبحلم

إلىبهمأويفروأمه

طلبالملكلأنمصر

13،:2)متىاهائكه

الليالمدينةواسم1(4

يسوعالطفلإليهاهاجر

لملالركمصرفيالمسيح

المطريةهياليهودية

أياتفيهاعلأنهويمال

.ةيلى!اتولو

إنجيلعلىالمددمة)

هيجيندأليفالطفولميه

سفلرىكلابوكنلك

الرحلاتالمدعو

الأولالمجلد.المصريه

صمفحه

تربيالمليالمدينةواسم

المسيح"يسوعفيها

صنعوفيهاالناصرة

إلىالمماءتحوللمعجزة

لمحاناعرسفيخمر

الجلدل
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ولادة-ا

قيلحيى

يسوم

وولادة

ملراما

ظهور

كرشنه

ا-يعلم

لهكمن

سلطان

وليس

كالكلبه

7:)ملى

رشنا..

..ابوذ

عندوالأحترام

المعابدينالهنود

القانلينللأوئان

أنهكرشنهعن

اللهوأنهاللهابن

هذا.لومناالى

الهنديخ)تار

النانىالمجلد

317صفحه

ال!نق!ا!كي

المجلدالاسلوية

(925صالأول

ولادةكات
لبلراماالقديس

فىكرشنهظهور

بزمنالناسوت

سعىوقدقليل

المبلادملكفانثا

المقديساهلن

والممديسراما

أيضا)لارلخكرشنا

الثانىالمجلدالهند

31(6صفحة

الىبوذاأرسللمابينكرشنهربى

ولدوهوالملارسةج!ءولماالرعاة

ادهشكانمطراإلىبه

لمأنهمعالأساتذة!يماحل!اجفى

وفاقملمنيلارسله.فأتىللتعليم

الكتابةفىالجميعوفىخبيربمعلم

والعلوموالرلاضياتفبا!لليلولت

والهنسمسةالعقليةفىأستاذهع!

والكهانةوالمل!جيمفىوأعياهالعلوم

V(-1ا2:)لوحنا

(2325-4:)متى

يوحناولادةوكانت

سموعولادةقيالمعمدان

وكدقلللبزمنالممسيح

فيهلروثسالملكسعى

سعىكمايوحنااهلن

يسوعالطفلاهلنفي

يوحناوكانالمسيح

سموعبولادةمبشرأ

الممسيح.

يسوعولادةلاريخ)إنجيل

الاصحاحالمسيع

متىابجيل)السالس!ا

إنجيل14-3،12:

.(36ا-9ا:يوحنا

وهوالممسيحيسوعأرسل

داخوسالممعلمغدصبى

لهفكتب.يعلمهكى

وقدباءألفأحرف

فقالألف-هل-ليسوع

أولأأخبرنييسوعالمرب

الألفحرفمعنىعن

الباء.ا"دولبعدهومن

يسو!المعلمفهدد
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الطميةالمنسانل

المسنسكرلتيه

اللقيقة.

صفحةدوان)

.Doane Y A

الهند)لاريخ

النانيالمجلد

(321صفحه

افه.العرو

عرهصارولمما

دخلسنهعنمرةألتى

يس!لوصارالهياكل

مسائلالعلمأهل

يوضحهائمصيصة

كافةفاوحتىلهم

مناظريه.

)هاردى.العالاند

المبوذية(

)بنصون.الملن

يد37صالممسدح
البوذيةالديانة)تاريخ

(67-96صفحه

علىبوذاعزملمما

المتعبقصدالسياحه

عليهوظهرواللنسك

ىأ-مارا-

كيالمشيطان
مارالجربه!وقال

تسرفلالبوذا

الأعمالفيحيلالك

سبةبمدةلأنكالمدينية

ملكتصيرأيام

بوذايعبأالدنيا+فلم

بلالشيطانبكلام

اذهبلمهقال

مارأعني.ولمماترك

أمطرتبوذأتجربه

يسوعفدام.بالضرب

والباءاطفمعنىوفسر

المحروفعنوأخبره

والمحروفالممس!قيمة

المثناهوالحروفالمنحية

ولماذانقطلمهاوالتي

الترتيبهذافيوضعت

ضلالحروفبعضأى

عنيخبرهوطفقخكيرها

المعلمبهايسمعلممأشياء

فييقرأهاولممقبلمن

.كلاب

-أ02:الطفولة)إنجيل

46-2:لوقا)إنجيل

لأبدهداخيوسأستاذهقال

يوسف

لأعلمهبولدأتيتنيلمقد+

معلم"كلمنأعلمأنهمع

211المطفونمالمةانجيل

فييسوعشرعلمما

الشيطانلهظهرالملبشمر

لهوقال.يجربهكى

قأجميعهاهذهأ!يك

لي.وسجلتخررت

اذهبوقالسدوعفاجابه

مكتوبلانهلاشيطان.

والهاهتسجدإلهكللرب

تركهثمتعبد.وحده

قدمالئكةوإذأالشيطان

تخلامه.فصارتجاعت

الود4،01،11:)متى

-8:4،13)15
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خيركرشنهوكان

وخلقأخلاهأالناس

باخلاح!وعلم

وهوونصج.

العفيفالطاهر

وقدالانساندهمئال

رحمهتنازل

وخ!سلوولرعة

البرهمببنأرجل

الكاهنوهو

وهوبرهماالعظلم

ظهرالتالرالعزدز

بالناسوت.لنا

ولميمس،)مورس!

صفحةالمهنوددين

144)

برههاهوكرشنه

القلوسالمعظيم

بالناسوتوظهوره

وطلبأهرازالسماء

طيبالهواءملأ

صفحة)لوانعرفه

!22)

بوذاعدوقلى
وحينالممخلص

كانبالمماءعمالته

حاضرأاللهروح

الإلهيكنلموهو

وروحبلفدطالمعظيم

صارفيهالذيالالدس

حللماكوتاماتجسد

مايا.العنراءعلى

الملنكتاب)بنص،

45(صفحةالمسدح

ا،س!!ئارلخ)بل

(177صفحةالبوذية

فييسوععفدويوحنا

روحوكانتالأرلننهر

الالهيكنلمموهوحاضرة

والروحبلفقطالعظيم

تجسدهتمفيهالذىالقدس

مرلمبالعذراءجذعندما

والروحوالإبنالابفهو

الددس.

(71"11-:3)متى

الناسخيريسوعكان

بالإخلاصوعلمخلقأ

الطاهروهووغيره

الإنسانيهمكملالعفيف

رحمةشازلولدمئالها

ارجلوغسلووداعة

الكاهنوهوالللاميذ

لناظهرالعظيم
بالناسوت.

-اا:3يوحنا)إنجيل

العظيمدهوههويسوع

فيوظهورهالقدوس

أسرارهمنسرالناسوت
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بالمناسوت

لحلولا)

لإلهيا

(لإنسانا

91-

التجلي

5r-

انور

آسرارهمنسر

اطاية.العجيبة

الأضومكرشنه

المثالوثمنالمئاني

الهنودغدالمقدس

المقائل!نالموئنسن

بألموهيته.

حضوروفي

هيئةبدلتأرجونا

وأضاءكرشنا

كالشمسوجهه

اجلمعالعلىمجد

اكهة.إلهفي

أرجونافأحنى

ومهابةلنللارأسه

تواضعأوتكتف

الآنباحلراموقال

كماحقيقتكرأيت

أرجووأنيأنت

ياربرحمتك

فعدالأرباب

فيعلىوأظهر

تأثانيهناستوتك

.بالملكوتالمحيط

وليمس،)موريس

الهنود.دين

(Y)ءصفحة

+أناكرشنهقال

فىالكائنالنور

علىبوذاكانولما

أواخرفيالأرض

هينتهبدأتأيامه

علىذاكإذوهو

في"بندأفا"جبل

عليهونزلئسيلان"

برأسهأحاطنوربغئه

إكليل،شكلعلى

جسدهأنولقولون

!يمنورمنهأضاء

منكتمثالوصار

مضىءبراقذهب

كالقمرأوكالشمس

إلىلحولوحيننذ

مضدنةأقسامثلاثة

رأىوحلنما

التبدلهذاالحاضروق

هذامالالوأهشهفي

إلهإلاهوإنبشرا

!يم.

المسيح)بنص،الم!

)بلل،45(صفحة

صفحةالبوذيةتارلخ

771)

392صفحة)لوان،

Doane

ا!هة.العظيمة

(316:أولى)ئيموثاوس

الأضومالمسيحلسوع

المقد!سالثالوثمنالثافي

النصارىعند

،511-2:)فيلبي

17(ا-5ا:كولوسى

يسوعأخذألامستةوبعد

ويوحناويعقوببطرس

جبلإلىب!وصعدأخاه

وتغمرتمنفردلنعال

وأضاءكدامهمهدنه

وصارتكالشمسوجهه

كالئلج..بلضاءثيابه

سحابةإذايتكلمهووفيما

منوصوتظللتهمنبرة

هوهذاقاعلالسحابة

بهالذيالحببأبني

ولممااسمعوا.لمه.سررت

علىسقطوأالمتلاميذسمع

جدأ.وخافواوجوههم

ولالولمس!سموعفجاء

فرفعواتخافوا.ولاقوموا

إلاأحدأيرواولمأعين!

متى)إنجيل.وحدهيسوع

(8ا-:ا7

28-9:لوقاانجيل)

,3

أيضأيسوعكلمهمثم"

العالمنورهوأناقانلا

http://kotob.has.it



-21

الموت

لصعوداو

إلى

السماء

-22

المجيء

المئاني

لنونةالمدو

وأناوالقمرالشمس

فيالكلألنالنور

كلنوروأنااللهب

ونوريضيءما

فىلميسالأنوار

7لأأا".ول!اظلمة

312.HinduismP

فيلمشيفلايتبعنيمن

نورلهيكونبلالظلمة

(8:21)يوحناالحياة

ودفنبوذاماتلما

وفتحالأكفانانحل!

بفوةالدابوت!اء

بالوة)أكططبيعيةغير

إلمهية(.

إلىبوذاوصعد

لممابجسدهالسماء

علىعملهأكمل

.الأرض

)بنص،الملن

94(صفحةالمسيح

213صفحة)لوان،

س!لأ!!

بوذايأتيولسوف

الأرضإلىثانيةمره

والمبركةالسلامويعيد

بوذافيها.وسيدين

)دوانالأموات

392Doaneصفحة

رد!يسوعما!لمما

الالبروضحالأكفانانحلت

ىأاعتياديةغيربقوة

يسوعوصص.إلهيهبالوة

منالسماءإلىبجسده

عملهكمللماصلبهبعد

.الأرضعلى

(7ا-A:2متى)إنجيل

-ا24:لوقا)إنجيل

،12:24،05)51

-اا:الرسلأعمال)

مرةيسوعلأنيولسوف

ويعيدالأرضإلىثانية

فيها.والبركهالسلام

سموعوسيلين

ة16.)متىالأموات

5،22:يوحنا27،28،

لم23

H.يقول .G wells2.ص3ج11الإنسانيهتاريخمعالم11كتابهفي!

بيرالعميقةالفروقإلىالمقاريءنظرنستلفأنالضرورىمن11

فإلى.المناصرييسوعتعالميموبينللتطورالتامههذهنيقلاسحية

وتحتويهـالثانلهعلىئتظوىالأونىأنلعلقدوبئجميعأمسلحللن

تماهالواضجفمنمجالناعنتخرجمسألةهذهأنعلىتامأ.!تواء
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ايتداءالمذيالجدلدالطرازمننبويهتعاليمالناصرييسوعئعاليمان

معبدلهايكنولمكهنوتيه.لكنلمموهي.العبرانيينالأنبيأءبظهور

وكانطقوسولاشعائر2لديهايكنولمهدكل.ولاعليهاحبسأمقدس

الوعاظمنهلئهفلهاالوحلدةالهدئةوكانتخاشعأكسيرأدلبأ!ربانهأ

القرنمسيحدةأنبيدالموعظةهوعملمنلمديهامارأسوكان

الأناجللفييسوعبلعاليماحتفظتوإنالئكولن-الكاملهالرابع

للناسمألوفطرازمنكهنوتيه(ديانه)صلبهأفيلهأ-كانل!كنواة

والعملالمنمقةطقوسهامركزالممذبحوكانالسنينآلافمنذقبلمن

.للقداسمتكرسكسيسبقربهالقربانهوفيهاالمعبادةفىالمجوهرى

والأساقفه.والقساوسةالشمامسةمنمكونةبسرعهتتطورهينةولها

أوسيرابس!()نحلتشابهخارجيةبأرديةالمسلحلةاتشحثولئن

لذكرمنلمنافلابدعاديةغلرمشابهة(مردكبعل)أو(آمون)

لكنلمفأنهأبأجمانها.جديدةمظأهرلهاكانتنفسهاكهانتهاحتىأنه

يكنولم.للربقثسيهشبهمجسدةصورةأىمكانأىفيلديها

كلفيموجودالربلأنوذلك.الربيحوىرئدسيمعبدهنك

كلفيالمنبئةمذابحهاوكانتاقداس.قدسهناكلكنولممكان

حتىوالمسيحلةيرى.لاالذيالعامالثالموثإلىكلهاموجهةمكان

3ج907صفيويقول11جديدأشيئأتحوىكانتمظأهرهاأددمفي

الممسلحيالفكرفيالاسكنثريةنحلةبهاسهمتماأنعلى11:

لجدأنطبيعلأكاناذيكاد.أوقدرأاس!مكانالممسيحيهوالطقوس

منيبنلونفلمالهممرشداشبد!أ)حورس(شخصلةفيالمسيحيون

كانوقدخفالا.منبولسالقديسلهمخلفهمال!فهمغدفةجهود

السموئموالزس!مرلمشخصلةبينالمطابقةإلىهذامنالأنتقد
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محسوسةغيرلكوقتكادبطريقةالأصليةالمئوريةالئعاليمدفن!أن

منولعله11جينيببرشارلأ.دولقولالمألوفه(الإضافات)لالكتحت

الطقوسألموانمنلوتتأكلدكلفينرجعأنأحلنأالمعس!ر

فيللشكمج!لاانهإلامنه.نبعالذيالولثيالأصلإلىالمسيحيه

علىفرضتقدالعمليةالمعبادةبمظاهريخئصهماالولتيهالروحأن

وزاداحتفألاتهافيكأملةنحبدهاأصبحناحلىفشدلأشيلأالممسيحيه

إلىالضرورهدع!غدماالرابعالقرنمنذملحوظبشكلالتقارب

رج!سلطةوكانثالصلبةالقلايمهالتقأليدبعضعلىالمقضاء

القوةفيالتصرفوهوألاالحقذلمكدعمعلىلعملالكنلسه

016صالقسية"الأسرارب"سمي!التيللطقوسالسحرية

المسبحبه.
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الئالثالباب

قضللناا

المسيحنسب

للنصوصنقديةدراسة

المسيحطبيعة

إلهليسجمسى

الفصحجمد

الالامروايات

المقدسالقربانتأسيس

المسحص!د

والشيطانالملاطكة

الإجماليالتداقض

الأبوكريفا

والرسائلالوسلوأعمالالألاجيلئدمماء

برنابالجيل
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التدا!ض

11MAURICEيقول BUCAILLE"الأربعةالأناجيلمنكليحتوى:ا

فيمذكورةتكونقدأحداثأشردالديالمروايا!منهأممحد!ك!

مذكورةكانتفاذاكلها.فيهااوأناجيلعدةفيأوفقطواحدإنجيل

حالةففيهذاوعلىهامةمشاكللطرحفإنهافقط.واحدإنجللفي

واحدأمبشرأأنيدهشالقاريءفإنالممرمىبعلدالحدثيكونمأ

صعودالمئ!سبيلوعلى-الباقينالث!ةدون-؟!ذكرهقدفقط

القلامة.يومإلىالسماءإلىالمسيح

مخئلفبشكلمسرودةالاحداثمنكئدرأانذلمكالىلضاف

وكثيرأ.المبشرينمنأكلزأوائتينلمدىجدامخللفبشكلواحلانأ

بينالمئنا!ضاتهذهوجودلكتشفونصكدماالمسلحيونيدهشما

الأناجيلكئابأنالتأكلدمنوبكئيرمسمعهمعلىكررفقد.الأناجيل

فيأشرناولقدبها.أخبرواالتيلالئحداثمعاينينشهوداكانوا

وهذهالمعقولةغيرالأمورهذهبعضإلىالسابقةالفصول

موضوعخاصبوجهيشكلماولكنللبلبلةالمثمرةالمئتاقضا!

طبعتالتيالأخلرةالأحداثهوالمئتاقضةأوالممتضأربهالروالأت

1(ء0)4آلامهنلتوالنيالمسبجحباة

واحدةدفعهأنفسنانجدحتىمنهاالأولمىالصفحهنفلحنكادفما

ونلكالممسيج.أنسابشجرهبهأونعنيخطيرهمشكلهمواجههفي

الأخيرهذاوأنلوقا.إنجللجليبشكللنادضملىانجللنصأن

بقدعمالخاصةالمحديئةالمعارفمعسفقلإأمراصراحهلمنايقدم

ولالكالمئتاقضةالأمورهذهوجودأنغير.الأرضعلىالإنسان
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يبدولاوالعلملتفىلاالتيالأخرىول!.التصديقيحلملهالاالمتي

الاضهاالمسنوللةلقعولا.باللهالإلمأنلضعفأنشمدطلعأنهالي

النصوصكانتكيفيقولأناحدلسلطلعولاالبشرع!

ماأولحرلرهلإ!عمليةفيوالهوىالخي!نصيبوماالاصللة؟!

ماأو؟!النصوصهذهكلبةكبلمنالمقصوداللحريفنصحب

الممقدسه؟!الكتبعلىأدخل!المتيالواعةغرالمتعدللاتنحسب

لراسهفيالممتخصصيننرىأنهذهأيامنافىحقألصلمناماإن

العلميهالحقائقمعوالتعارضال!لاقضنلكيلجاهلونالنصوص

الشمترذلكبعدليحاولمواالضعفنقاطبعضعنيكشفونأوالئابده.

جللية.ببهلوانداتفلكفيمسلعينينعليها

لصلغالمفسرلنكباربضلاستخدأمأمثلةالكلابهذافيوقلا!منا

هذهاسئخداموإنلهمأ.ومدحأويوحنامئىإنجيلصدفاعأبراقه

11يسمونهمماالتصديقبعيدأمرصطىأوئتلاكضعلىللشمئرالموسائل

لفسرمأوهذاالأحيأن.منكثيرفبىنأجحأكان!داسلحيأء!/1صعوبه!

الضعفنقاطيجهلونظلواالمسيحيينمنكثيرأانكيفلنا

1(.)50الأناجيلوفيالقث!يمالعهدفيالمقاطعمنكثدرف!الخطلرة

إثارةعلىفدرهللاطاجيل(الكامله)النصوصكراءةإن

نشرفقدالعهدكرلبةملاحظهوهذه.المسيحيينلدىعمحىاضطراب

'AL:"كلابفى EVANGILE"!11روجيلمالبل!ه+ولأحمROGUETء."!ا.

محدثوهبهايبعثالئيالشرحطلباتانيلاحظوهوأم39عام

علىئتصبالئتوع.شديدةوتقافيةإجدماعةاوساطإلىينتمونالنين

وعبئيهمئتاكضهحتىبلمفهومهغيرمبهمه)القراءلراهانصوص

النصوصهذهأنالممئخصصونائبتحينعلى1(.)6.فاضحةأو
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بعضعنوهناكهناويتحلائونكثدرة.لعليال!أصابلهاقد

المتيالبينةالمئنأقضا!صالنظريغضونولمكنهمالتفسيرمصاعا

واالمتناقضأ!أوالمعقولمهيخرالأموراقيلأمل.منجمنيالىلقفز

بارعة.مديحيةبحججتخنقأوتتجنبماكئيرأالصارخةالأخطاء

بجلاءلبينالذيالأمورمنالح!هذاالقارىءلروعلمماوإنه

.التعليقاتلهذهالخداعالطابع

لمالذينالقراءشكولاستدهشهناالمدروسةالاعباراتإن

صميمفيندخلأنودبلولذاالصنمكال!.بهذهبعدعلمأيحلطوا

أنهلييبدوبمثلىوذلمكالآنمنغرضيأوضحأنأملالموضوع

يتحدثانيوحناإنجللولاملىإنجلللا:نقولماعلىتمامأيبرهن

إنجلله.فيالقيامهبيوميحددهفإنهلوقاإنجدلأماالمسدح.صعودعن

كاتبها(.إنهلق!)التيالرسلاعم!فييومأ54وبعد

وذلك.تأريخهلحثيددونإلملهلشيرفانهمركسيخصفيماأما

فلس!فلكوعلى.صحيحةغيرحالميألعلبرالمتيانجللهخاتمةفي

فلكبرغممئلنةكئابيهقاءهأىالبالغه-أهميلهمع-المسيحلصعود

لاضيب-بإسلخفاف-الهامةالمسألةلهذهيتعرضونالمعلقينفإن

يصثى.

A.تريكوأ.هثلا TRICOTكنابهفيالصعودعنمقألأيكرسلا

وهو،د!!م!كرامبونطبعة11المجديدلملعهدالصغيرةالممعاجم/1

DESCLEEET,1)!9الانلسأرواسعكل! CIE)،الاناجيل11طبعةاما

11بوامار11و11بينوا11الأبوانبهاهاماللي!المتوافقةالاربعه

29طبعةبالقثس!المقدسالكتاببمدرسةالاسلاذين Yص2جام

وأعملإنجيلهبينلوقاعنداللطدضيننعئمنأفانها451.452-
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..يفهممنوليفهم11أدبيةحيله11إلىيرجعالرسل

هذهمئللإغراءلخضعلملبدومأعلىفانهروجيالأبأمأ

صأم739طبعة11الانجطإلىمقثمة11كتابهفيفيقولالحجة

تبدولاالمشابهةالمشاكلمنكئ!رفيكماهناالمشكلةإن11187

المقدسالكلابدعاوىبحرفدةالمرءأخذاذاإلاللحلقابلهغر

الدينية.دلالتهاونسى

حالالا11بوجودإغرافهفيتكمنروجيالأبعبارةاهمدةإن

التعرضفيجبوأذنالأناجللفيالصعودلمسألةمشأبهة"كثدرة

بالصيغلا-الموضوعيةوبمنلهىجذورهاومنشاملبشكلللمشكلة

إلىللنصوصحدثتالتيالملحرلفاتبتوضيحبل-البارعةالمديحية

بالدهشهالشعورمنيخففأنشأنهمنذلككلإلينا.وصل!أن

قدبلالعقليدركهالاومتناقضهمفهومهغيرمبهمةعبأرا!أمأم

حدإلى-الأحيانمنكثلرفييكنلممإن-الأحيانبعضفبىتذهب

العلمي.اللقدماللومأثبتهاالديالوقالعمعل!فىأنواستحالهالعبث

تحرلرعمليةفيالإنسانمساهمهعلىتدلالمالثحظاتهذهملر

كانتلقد1()70ذلكبعدأصابهاالذيالتعديلوعلىالنصوص

عليها:أمثلةنسوواللياللناقضاتهولنلكالحتميةالنتيجة

ال!هيولموجيالمسيحنسب

ولوكاملىإنجيلاعليهمأيحتوياللدإنالنسبشجرلاتطرح

الحدلئة.العلميهالمعطلاتمعوبالإتفأقبالمعقوليةتتعل!مشأكل

جدأتحرجمشأكلوهيبألصحهسعلقمشاكلفهيهناومن

للخي!نلاجهومافيهايرواأنيرفضونفهم.المسيحيينالمعلقلن

الإنساني.
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القرنفيالكهنوتييناللكوينسفركئابالإنسانىالمخل!ألمهمولقد

ألهمالإنسانيوالخي!.الأولالبشرإنسانموضوعفيو.مالثألث

القديم.المعهدمنالمكتابانهذانلستلهمهلممماإلمىبالمنسبةومتىلوكأ

للعهدالمسكونيةاللرجمةحسبالمنسبهذانصوصهيوها

الجديد:

داودفبلالمسيحنسب

متى:إنجيلحسب

-3إسحق2-إبراهيمأ-(إبراهلمقبلاسمأىيذكرلامتى)

دابعمينأ-Aآدم7-حصرون-6فارص5-لهوذا-4يعقوب

ا-4يسىأ-3حكبيدأ-2بوعزا-أسلدمانأ-"نعشون9-

1-أ8أبلا-ا7رحبعام-أ6سليمان-أ0داود 9 _ i-بوشافاط

-52حزقلا-42أجاز-32بوتام-22عزبأ-12بورام-52

بابل(إلى)النفي)المنفييكنيا28-لوشلا27-أمون26-منسى

عازور33-أليلقيم32-اليهود3-1زربابل3-0شالتئيل-92

-93مدان-83ارألعاز-37اليهود-63أكيم-53صأدوق-43

عيسى-14لوسف-04يعقوب

لوقا:إنجيلحسب

7-لأرد6-مهلنط5-قدنأن4-3-أندششيث2-أ-آدم

أرفك!نمادأ-2سامأ-أنوح51لامك9-متوشالح8-أخنوخ

-81راعو-أ7فالج-ا6عابر-51شالح-41ددنان-31

-32إسحاو-22هيمابرا-12حتأر-02نأحور-91حسرو

-82عرني-72حصرون-'6صفار-152يهوذ-42يعقوب

-33عزبر-23شالح-13نحشون-53ابدعمينأ-92أدمنى

-93منا-83متانا-37ناتان-3لأاودد(-53يسى-43عوبيد

شمعون-144يهوذ-34يوسف-24دونان-14ألياقيم-54مليأ
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-05سىبو-14عازر-84لوميور-74متا!-64لاوى-54

5ساملمحو-25مالمودا-15عير r-ئيرى-55ملكى-45آدى

-116يهوذ-06لوحنا-95ريسا-85زربابل-ء7شالتديل-65

حسلى-66نجاى-56مآ!-46متتبا-36شمعى-26يوسف

-27ينا-17يوسف-07متتدا-96عاموس-86ناحوم-76

عيسى-77لوسف-67عالى-57متات-47لاوى-37ملكى

عنالمعطياتنفستعطيناالكرلم-كالقرآنالأنأجيل-بداية

مريمأمهرحمفيالمسيحنموإن.البيولوجيةالمسلحالسيدأصول

الحية.الكائناتكلبينالمشتركةالطبيعةقوأنينخارجحدثقد

بحيوأنللا!تقاءتحتجلم(مريم)المرأةمبيض!أنتجهاالتيفالبويضه

للحلاة.قابلاطفلاتخ!جنينأليشكلالرجلمنياتيمنوى

منتدخلدونالحيالكالنميالدإلمىتؤدىالتيالظاهرهإن

PARTHENOGENESEالذأتيبالتلقيحلسمىالذكريالمخصبالعنصر

الرجالجهةمنالنسبينهذينأنملاحظةيجببدءذيوبادىء

منكانولو.السكعليهالمسيجبألسلديتعلقفيماالمعنىمعدوم

ابلمهوليس.مرلمأمهوحيدوهونسبأالممسيحإعطاءالضروري

عيسىأمهجهةمنالنسبذلكيكونأنفيجبالمبيولوجيبالمعنى

كانتفقد.خاصهحالةفهوالمسيحأماالعذراء.عرأمبنتمرلمبن

المسيجغيرأطفالأتلدولمبعذريلهااحتفظ!وهدعذراءأمأمرلم

مريم.بنعيسى

وآخوأتإخوهأحيانأتذكرالأناجيل)بلولوجيإستثناءالمسلجإن

فىوكما5458-وفي13/4655-متىإنجيلفيكماالمسيج

والكلمتان.أ2/2وفى7/3يوحنافيوكما66/أ-مردسإنجلل

وADELPHOIهماوأخواتإخوهعنللتعبيرالمستخدمتانأليونانيتان

http://kotob.has.it



ADELPHAIالنسببىالبيولوجيبالمعنىوآخوأتإخوةبالفعلوتعندان

ساميأصلمنلكلمتينكأصرةترجمهبألتأكيدوهذهالحقلقي-

العمةأولادهوأيضأالمقصودكأنوربماهزياددونأقرباءوتعنلان

.(الخألةأولادأو

كلابهفيبإنجلترااللاهوتكللهعملدفنتونجونا.دويقول

نسبلسلسلولوقاملىمنكلذكرولقد411.صمتىإنجيلتفس!ر

أنهوفلكفيوالسببالشرعيأبوههويوسفأنبا!حبارالمسيج

حملالموقثنفسفيدأودنسلمنجاءقدسموعبأنأغقدكدمتى

مرلمتزوجالذييوسفأنلنالبلنلنلكوهوالمقدطم!.المروحمنبه

يجدمعاأنقبلبهحبلقدلسوعوأن(1/02)لداودأبنأكان

للسوعالشرعيالأبهولوسفاصبجفقدهذاعلىوبناء)1/18(

11بمعجزهبهحمللداودأبنأبذلكلسوعوكان

فيبكنداالمتحدةاللاهوتكليهعمحدبردفوردكيردجورجا.د

ابأباعبأرهدائمألهيشارلوسفان0311صلوثاإنجللتفسحركتابه

داود.منإنحدرلوسفطريىوصليسوع

التشريعأنأذالشرجمةالأبوهفكرةعلىدائمأاليهودلعودلقد

غيرمنالممتوفىأخويجبروالمذى(5)ء3/المتئتلةسفرفىالممذكور

النسبيردبأنلقضيكاناخيهأرملةمنالزوأجعلىفريه

الحقلقيابيهإلىنسبتهمنبدلاالأولأمهزوجإلىللطفلالشرعي

(.الثانيزوجهاوهو)

مريمحألهولكنالمعاديهالاسريةالاحوالفىيطبقالحكمهذا

بأنيقولوااناليهودبأحبارحدأمماتمامأتختلفحالةبألتأكلدكانث

شمعونالربىكبفقد-ولعنهماللهقبحهمزانلة-منمولوديسوع
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R.Shimeon)عزاىبن bnnAzzai)فىNorman geisler:Christian)
325(.Apologetics,p

نغلالشخصهذاانبه:إمدونأبأورشليممواليدسجلوجدتالقد

فى(RabbiEliezar))اللعازرالربىلقولفيمازانلة"منمولود

21(.J..N .D Anderson: Christianity: The witness of History,)p
أنولحاولامراهمنمولودرجلسيقومانهوراىبلعاملثبألقد

انهولدعىوسيحتلى..الضلالالىكلهالعألمويجرالهأنفسهيزعم

11النهايةفىيعودثميرحل

وكد121ص!مرلم"سركتابهفىالاطلرحسنىالاستاذلضلفئم

العظيمالمسلحىالمؤلف((origen)اوربجانوسالقصهلهذهعرض

11الصحيجالبحث11كئابهفىم254سنةوالمتوفىأم85سنةالمويود

غلمامرلمانلمح!الذى)كلسوس(الملونانىالفيلسوفعلىردأ

بالزنأاتهم!لانهالهمخطوبهكأنتالذىالنجأرطردهابهحبلت

يسوعوانPanthers)بانتيرا(لدعىرومانىلعسكرطفلاولدتوأنها

كأنتالبلادللكفىفقيرهامرأهمنمعروفةيهودية!ريةفىولدقد

لالهامهاالنجارزوجهاوطردهاالغزلمنمعيشئهاع!تحصل

ولثتماوقلأوجههاعلىهأم!زوجهاطردهاأنوبعدبالمزنا

فىاسلؤجرواذاشرعىغيرطفلوهووعارخزىفىيسوع

للكالمعجزاتلاجراءكوهع!حصلواذفقرهبسببكخأدممصر

بسببهاجدأمنلفخأوطنهالىعادالمصريونبهايفتخرالتىالقوة

عنراء.منمللادهموضوعاخترعانهاله..انهأعلنوبواسطتها
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!!!!نم!م!مع!
-!!س!م!مميم!ممهـصه!م!د!!س!ت!يع!4

اص!ع!!

الطبعةبحسبBibleالمقدسابكتابمنالعنوان

علىلحتويفدهاالآولوالمجلدم1521عامرة
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الطاهرالمسيحنسبتدنيس

المثانيالعصرالأولالعصر

)من-سللمانااهيم-إبرأ

(1)لأوريا(الئبى2-اسحق

رحبعام2-3-يعقوب

أبيا3-)ولمد((1)-يهوذا4

اسا-24()5-فارص

لهوشافاط5-ثام!ر(من)وزارح

أملور6-(1)

ياص-7نحصرو-6

لأميهو8امأر-7

أحانى-اابدعينا-8

قياحز-2نحشون-9

منسى-س(لد)ونسلمو-01

آمون-4-)منعز-بو11

لد()وشيابو-5(3)(حابار

أخوته)ويكنيا-6بلدص-21

بابل(سبيعند2(من-رأعوث()ه)

أ-يسي3

(1))ولد(داود4-1

مومسزنا)3(ابن)2(الزناهمن1()

الئالتالعصر

-شالشل91

زربابل2-

ابيهود3-

المياثيم-4

عازور5-

صادوق6-

أخاين7-

اليود8-

اليعازر-9

ملان-51

)ولد(يعقوب-11

)رجللوسف-21

منها(ولدالتيمريم

الذي)عيسو-أ3

المسبج(بدعى
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للنسبنقديةدراسة

المجوهريةوالمنقطة.المسلحنسبشجرتيهنأالقاريءيرى

11بالمرورهيلوقأحسبوالنسبمتىحسبالنسببلنالمشتركه

المجموعبلقسيمللنقدسنتصدىالمدراسةهذهولئلسيرداود"و"إبراهيم

أجزاء:ن!ةإلى

إبراهيمإلمىآدممنا-الف!رة

أما.يخصهلاهنافالأمربابراهيمالممسلحنسبلبدامئىأنبما

وهوآدمإلىإبراهيماسالفعنمعلوما!يعطيالذيهوفقطلوقا

الاصحاحاثالمئكوينسفرفيأسم91منهايوجدأسمأ02يعطي

منجيلا91أو02إلاهنكيكنلمأنهتصورأيمكن4-501-

عنأعقدشخصيأ؟إابراهيمقبلموجودهكانتالبشريةالأجي!

لاولكنيالأبرصلشفيأناستطاعقدالمسلجأنخأطرطب

أنفيهأقرألنصاللهوبإلهامبصحةلق!بأناكبلأنهأستطع

وبينإنسانأودادمبينعاشثقدالأجي!منفقطعنمرين

نصحسبآلمذرلةأنس!جدولإلىالقأريءرجعفإذاإبراهلم؟!

الحسابيهالإحداثياثعلىيحتوىوالذي511-4-التكوينسفر

مرحوالىفدأنهفستجدالئوراةنصمنإسئتتاجهايمكنالمتيالمزمنية

إبراهيم.ومدالدالأرضعلىالانسأنظهوربلنفيما!رنأ91

لعش!كانإبراهلمأنحألميأيقلرونالممتخصصونكانلمماولمكن

لعطحهاالئيالإحداثياثأننسئتتجفإنناتمريبأق.م0185عامفي

قبلقرنأ38بحوالمىالأرضعلىالإنسانظهورلحددالتكوينسفر

ولأنه.إنجيلهليحررالمعطلكهذهلوقائسلهمفقدوبألطبعالمسلح

فقلوهم.المعطيدطىهندل
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فيمقبولةغلرالقديمالعهدمعطلاثلكوينفانهذاوعلى

فيتقعالمعط!اتهذهأنحلثلبرلرهيمكنأمركنلكعصرنأ

يأخذأنأماالثانبىالفاتيكأنمجمعغهتحدثالذي11البطلان11ميدان

تلواعملاالتيالبأطلةالمعطيا!هذهبنفسعالقهمع!المبشرون

عنيدافعونالذينمعويتعارضالجسامةبالغتقريرفذلك؟العلممع

الإنجيللة.لملنصوصالتارلخلهالصحة

لجنبيحاولونوهمالتقرلر.هذأخطورةجيدأالمعلقونالركلقد

المسيجنسبشجرةهوالممقصودليسأنهمبقولهمالصعوبةهذه

أنيجبماوأنعمدعنأسماءأسقطواقدالمبشرينوأنبتمأمها

العنأصرأوالعريضةالخطوطوضعنلةفقدهوالحسبانفييدخل

فبىوليسالئأريخيالواقععلبألإعمادالمسيحلنسبالجوهرية

لعينالأنسأبفنصوص.الغرضهذامل!بلأكامةلسمحماالنصوص

ذلكعلىوزيأدهذلمك.أبنهذاوأنف!أولدكدف!أأنبالتحديد

منالمبشرنهلفقدخاصوجهعلىإبرأهيميسبىلماوبالنسبة

سنفي)س(المتالي:الوجهعلىالأنسابيعرضالذيالقديمالعهد

إذا)ع(..وأنجبالأعوأممنكمأ)ص(وعاش)ص(..أنجبكذا

علىالسابقفألجزءهذأوعلىالمشملسل.فيأنقطاعهناكليس

فيمقبولغدريصبحلوقاإنجيلحسبالمسلجنسبمنإبراهيم

الحديثه.المعارفضوء

داودإلىإبراهممن2-الفتره

وقدأسمينأوأسمأيبلغبفرقتكادانأوالنسبشجرلائتفقهنأ

إححملىهلولكنإرالية.جمرللنسأخباخطأءالفرقهذائوسيعيمكن

حولداود!مريحدداللأرلخأن؟!المبشرينجانبفيهنأالصلق
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5Aتقرلبأإبراهيموعصرالميلادكبلأ.."عام oأ-..Aأق.م

إذالنقل؟!معقولهذاهلتقريبأ..قرونلثمانلةجللا16أو14أى

علىلقعالفترهبتلكيختصفيماالإنجيليةالنصوصأنشماهالى

نسبيأ.المقبولةالأمورحثود

عيسىإلمىداودبعدمن3-المفترة

ليوسفالداوديالسلفتحديدفيبلاتأالنصوصتلفقلاللاطسف

ولدالملكوداودمتىيقول)الإنجيلفيالمسيحأسالفأىالنجار

نأثانبنمتاثأبنمينانلوقا)يقولفيما(رحبعامولدوسليمانسليمان

11بأسمالمعروفةالوثيقةفىالصريحالتزييفجانبأولنضع(دأودبن

CODEX BEZAE CABNTABRIGIENSIS'بلنولمنقارنبلوقأيختصوفيماا

CODEXأ!وهمابالإحلرامتمئعأالأكتزالولنقتانتأتيناما

CODEXلأكل!3 SINAITICUS )9VATIC

بعدأسمأ142علىلوقاعندالمسيحنسبشجرةتحتويأ

.(77رقم)المسبحوحنى'(oرلمحم)دأود

وحتى(41رقم)دأودبعدأسمأYفيش!رإ)2متىإنجللأمأ

بعدالإغباريينالممسيحأسلافعددإذا.4(أركم)المسيح

الإنجيلين.فيمخللفداود

ذلك:منأكلزهنكولكنمخللفهالأسمأءأنذلكإلىلضافج-

منإبتدأءينقسمونالمسلحأسلافأنأكتشفقدانهمتىلنالقول

أسمأ14!كلىمنهاكليحنوىمجموعاتثلاثةإلىإبراهيم

داودمنالمثانلةالمجموعةداود،إلمىإبرأهيممنالأولىالممجموعة

الممسيححتىبابلإلىالمنفىمنالثلاثهالمجموعة،ببابلالمنفىإلى

منكلفياسمأ14علىفعلاملىنصويحتوءث.عيسى
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31على2إلاتحتويلاالث!ةالمجموعةولكنالأولدنالمجموعتين

والمسلح92شالئئيلرقمأنإلىيشيرفالجدولاسمأ41وليسأسما

41علىتحتوىلممتىأخرئمختلفةنسخةألةهنكولميست41رقم

المجموعة.هذهفيأسما

فإنهالئانيةمجموعهفيأسمأ14إدخ!ف!،متىينجحوحتى

الأسلافأسماءوتتفقالمقديم.العهدنصمعشديدةبحريةلتصرف

القديم.العهدمعطياتمع(02إلى15من)لمداودالأولىالسته

أخبارعنهملناتقولالنين(02رقم)لورامانساللغفلمئىولكن

يكنيأأنذلكإلمىويضافوأماسيا.ويواسأخانياسأنهمالئانيالأدام

كتابلنأيقولحينعلى(27رقم)يوشياأبنهو(28رقم)

أنللب!بهذأويكنلا.يوشيابلقواقعومكانهالياقيمأنهالنانيالملوك

مجموعهلقدملكيالقديمالعهدفيالنسبت!سمملفيعدلقدمتى

بابل.إلىوالنفيداودبلناسمأ41منمصطنعة

نصأىهناكليسأنهحلثأسمالثالثهالمجموعةلنقصأنأما

لا،فالدهشةاياهاالصنمارأسمأ42أدعلىلحئويالإنجلللهذاحالي

التامشبهالصم!إلىترجعمابقدرنفسهاالثغرةوجودإلىلرجع

الئغرمبم!يرونلافكيف.الموضوعهذاعلىلملمعلقين

كلابهفيالورعالصمتهذأ!*!،.*ك(ترلنج)و.قطعلقد

يكونأنعنالبعدكلبعيدالأمرلكنواحد.بسطر(متىإنجيل)

علىالمعلقوننلكفيبماالانجيلهذاع!فألمعلقونالأهميهمعدوم

ل!هر-!!ه!دانيلوالكاردين!مثلوآخرونالمسكونيةالترجمة

عند3فيمضروبأ14العددلرمزالكبرىالأهملةعنيكشفون

لكيالقدلمالعهدفبىجأع!أسماءتردددونالمبشريحذفأفلم.متى
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الحسابية؟برهنتهفييوفق

اسقاطبعللوالتبرلرالمديحعلىبناءالمعلقوناكامفقديهملاهذا

إثبائه.المبشرارادماينهاروبذلكالئغرةولتجنبالأسمأء

لاصحاحl)7الاية13211صأجالحقإظهارصاحبويضيف

منالأجي!مجمع)م1865سنةعربلهلرجمههكذامتىالأول!

أربعةبابلسبىالىداودومنجللاعشرأربعةداودإلىإبراهلم

منهاولعلم(جيلاعشرأربعهالمسيجإلىبابلسبيومنجيلاعشر

مشتملمنهالمحسموكلأهساملختعلىيشتملالمسيجنسببيأنأن

علىيتمالأولالقسملأنصويحضكلطوهوجيلا.عنرأربعةعلى

منخارجأيكونالقسمهذافيداخلاالسرعليهداودكانوإذاداود

)سليمانمنمحالةلاالثان!القسمويبلدىءمحأله.لاالثانيالقسم

وإذا(.28رقم)يكنداعلىودتم(لوفاحسبنأدانأومتىحسب

محاله.لاالثالثالقسممنخارجأكانالقسمهذافييكنيادخل

علسىالمسيحعلىويتممحالهلاشالتنيلمنالثألثالقسمويبتدىء

سلفأعليهواعترضجيلاعشرن!ةإلالوجدلاالقسمهذاوفي

الميلاديالمنالمتالقرنفععللهاعترض(بورفرى)وكانوخلفأ

ماهذاولمعلللإلئفات.قأبلةغرباردةإغذاراتالمسيحيلنوللعلماء

إنجيلمن2أوألاصحاحينأنيقولأن(نورتون)الأسقفدعا

ليسأمنه.متى

الألسا*فيالقديمالعهدصالألاجيلإختلاف

باسم:المعروفالنصمنالمسيحنسبزاللقد:متىأ-إنجيل

CODEX BEZAE CANTABRIGINENSISجدأهامهمخطوطهوهي

لاتينية(يونانلة-)اللغةمزدوجةالميلاديالسأدسالقرنإلىيرجع
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وفيماالالئيني.النصغالبيةوأخئفتتمامأاللونأنيالنصأختفىوقد

الأوراقضياعمجردهوحدثالذيربماالضانعالجزءيخص

أتخذهاالليجدأالكبيرةالحريةإلىالإشأرهمنولابدفقط.الأولى

تختصلأحتلاجا!منهالأنسابحزففقد.القديمالعهدإزاءملى

.البرهأنهذاملىيعطيلاالأمرنهالهوفيضببة.حسابيةببرهنة

لوقا:إنجيل2

أسمأ.25لوقايذكرابرأهيم:قبلا

لوقاأضافوقدفقط.أسمأ91ألايذكرلافهوالجديدالعهدأمأ

1رقم)كايناميدعىرجلا12()رقمارفكشادبعد r)ىألهنجدلا

أرفكشاد.ابنبإعتبارهالئكوينسفرفيأثر

أسمأ)6و14بينللراوحعددانجددأودالىإبراهيممنب

المخطوطا!.حسبوذلمك

التيهيالهامةالاختالفونقطه:المسيحإلىدأودمنج-

CODEXباسمالمعروفةالنسخهفيتوجد BEZAE CANYABRIGIENSIS

مدىعندالنسبمنصنع!وهمبهنسبشجرةلوكاالىينسبالمذي

الجزءأنلهيوسفومماأسماء.ءإليهاالناسخأضافوالتي

تعدلموبهذاأختفىكدالمخطوطاتهذهمنالممسيحبنسبالخاص

(.)01)ممكنةالمقارنة

الممعلقيندفعقدموضوعالأناجيلفيالمسححنسبأنشكلا

الموهمتكافىءصارخةمئميزهجدليةبالوانياتإلىالمسيحيين

ومتى.لوقأمنكلغدوالهوى

المسبح(بسوعجدة)را!ثحياةقصة

دموعمنألسئتزلالليالتورأتيةالقصة:ليوتكسلالمورخلقول
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أنفبعدوالعطفالحنانملوهوقلبناروأياتهانبدأوسوفالبهجة

ولمحدموآبلئين،امرأتلنالممنروجلنولمديهافقدتأرملةنعمىس!ت

أعلنتبلنماشعبهاإلىوعادتحماتهالممحاولالاأحداهمااذغت

وشعبكأبيتنتوحيثماأذهبذهبتحلثما،لمحمأملهاقائلهالثانية

16.11أ:راعوث11إلهيوإلمهكشعبي

هوحيأتهمافىالسعيدفأليوموكنتهاالمحماهلنهشالمفقركانلمقد

محصود.حقلفىالمقمحسنابلمنبعضأفيهتلتقيطانالمذياليوم

بوعوزرجلحقلفيالسانبلئجمعرأعوثكأنتانمرةوحثث

طردلملرجليبيجكانالقانونأنومع.الميملكعشيرهمنوهو

لمقدلمهاقلىبلوحسبهذأولميس،يفعللمأنهالاحقلهمنرأعوث

الاوعلهإلىفاذهببىعطشتىوإذالكلتعرضواألاضكلمانيأمرت

الأرضإلىوسجد!بوجههافخرتالمغلمان.أستقاههمأواشربي

قلبولاطفتعزيتنيلأنكسيديياعندكحظلتكدلمهموقألت

جواريك.كاحدىلمس!وأناأمئك

طعامللاولألىودعاهأالغنىبوعوزتكرمالمحثيثهذابعد

فاكلت..بالخللقمئكوأغمسيالخبزمنكليقالا*ةخثمهمعالغداء

عنها.فضلماوأستبقتوشبعت

طعاموللاولتالسانبلرأعوثجمعتأيننعمى!أنوبعد

الرجلأنوقالتبكفكفأضربتمنه،لبقىبماأتتهاالذيالمغداء

حسنة:فكرهالعجوزذهنفيلمعتثمأولدائنا.منوهولنأقرابهذو

فإقوالآننعمىلهأوقالت؟الثريالبوعوزهذاكنتهاسزوجلالماذا

الشعيريذريهووهالناقرابةذوهوفتياتهمعكنتالذيبوعوز

إلىوانزلبىثيابكوالبسيوتطلبيفاغلسلي.الليلةهذهالبلدرفي
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عاينيركدفاذاوالشربالأكلمنيفرغحتىلهتظهريولاالبيثر

انهواضجعيرجللهجهةواكشفىوادخليفله،يرقدالذيالموضع

أصنعه.ليقلتمأكللها:فقال!.تصنعيأنينبغىبمايخبرك

وشرببوعوزفأكلحمالها.أمرتهاماكلوفعل!البيدرإلىونزلمت

وكشفتإليهفدخلتالعرمةطرفعندللضجعفجاءنفسهوطابت

فإذأوالتفقلقالرجلأنالليلأنتصافعندوكأنوأضجعترجليه

أملكراعوتأنافقالثأنت؟من:فقالرجليه!كدمضجعهبامرأة

الربمنأن!مباركةفقالولي.لأنكأمكعلىثوبكذيلفابسط

فقراءالشبانتطلبيلممإذالأولىمنخيرالأخيرةرحمتكلأنيابنيه

لكي،افعلهفإنيقلتومهمأبنيهلاتخافيلاوالأنأغنياء.أمكانوا

فاضلة.أمرأةأندشعبيبأبفيمنكلعلمفقد

منزواجهمسألمةفيالتوراةبتعاليمالألمتزامأرادبوعوزولكن

فيجبوعليهمنهإليهاأقربأخروللألهابأنفذكر،الأرملةراعوث

دتزوجأنرفضالمرجلذلكولكنمعه،لميتفقعلدهالأمريطرحأن

رأعوثيتخذأنهأمامهوأعلنالشعببوعوزدعاعندلذالموآبية

تبارك:لنعمىأبنأوولدتحبلاالمربفرزقهاعليهاودخللمه.زوجه

لكويكونإسراليلفيأسمهيذكروليأأليوملعدمكلمالذيالرب

لكخ!روهيولدتهقدأحبتكاللىكنل!لأنلشيبل!وعولأقلبجبر

وحضنئه،حجرهافيوجعللهالمحمبىنعمىفأخف.بنينسبعةمن

عوبيد()ودعونهأبنلنعمىولدقدكالال!:بأسمالجاراتوسمته

.(أ-4317:)دأودابىيسىأبووهو

الحموا!زلنونعمىالمثاليةالتوراتيةراعوثقصةهيتلك

الكبيرالقلبذىبوعوزأمامالواجبنؤديأنأيضأعللناوينبغي
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خادمأتهمعتأكلأنلهااذنحتىراعوثإليهجاتمأالذي

حنجرتها.تتأذىلاكيبالخلالخبزوتغمس

يقضيلماذااللالي:بوعوزسلوكفهوالنقادتساؤللثيرماأمأ

فقير؟عأملوكأنهالقمجبيدرعلىالعراءفيليلتهالغنىالمرجلفلك

كماخفيهجانبهإلىالإضجاعراعوتنستطلعانهوضابةوالأكثر

11.المقدسةالقصة115هذمولفلنألقول

أمرأالقصةمولمفرأهفيمافيغريبسلوكسماتيرونفهم

باىتشعرأندونفاحشهئرتكبانشابةامرأهارغمعندماعاديأ

علىينبغبىكانإذاألضأويقولون.الخجلدراجاتمندرجة

نعمىع!يكنالممزوجها،قريبلأنههراصثيتزوجأنبوعوز

شرلفه؟بطريقةلهتزوجهاأنوالدلهامقامتقومالدء،

51بامريليىلاسلوكإلمىكنتهالدفعألاواجبهامنيكنألم

انتعرفأننفسهانعمىعلىيجبكانأنههذاإلىأضفشرلفة؟

تقولكما)رأعوثمنبالزواجبوعوزمنأحىآحرقريبألها

يسوعنسبتعيدالمسيحيهالمكنيسةأزالمعروفومن(.المشرلعة

مرةنقعوبهذا(.راعوثابن)عبلدابنيسىأبنداودإلىالمسيح

يهوهأخدارهمننسبسلسلةفىالقربىوسفأحالبغاءعلىأخرى

فارصنسلمنبوعوزخرجفقدالأرضعلىلهثجسلداللكون

حماهاوأغرتعاهرةبأنهاتظاهرتعندمأليهوذا،ثأمرولدتهالذي

بوعوزأنالنسلهذاعراقهإلىأضفالممتوفيين،زوجيهاوالديهوذا

راعوثأماالشهلرة.أرلحأقحبةراحابمنسلمونأبنهونفسه

نئيجة(بكاملها)نشأ!الليقبيلةإلىلسسبأنهااىموآبدةفهي

.الكبرىلأبنتهلموطمضأجعة
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هووهذا!المحترمونالبررةالممسيحيسوعسلدنااجدأدهمهؤلاء

إنسأنأ.لجسدالذيليهوهالمطاهر!ا/1الدم

وهيتلاحظلمالحمامه!ا11أنالقصةهذهفيالفضوليثيرمأولكن

سلمونفبينكلها.زواياهامنيطلالفظالمكذببأنلمؤلفهاتلقنها

فقط.وعبيدبوعوزهتكوداودويسىالعاهرةراحابزوج

خليفهنونابنلوشعمعاصرىمنوسلمونراحابولكن

اليهود.بيداريحاسقوطبعدسلمونراحابتزوجتفقد.موسى

وكانالأكبر.الكاهنعاليمععوبيدعاشأخرىناحيهومن

آحرهووصموئيلداود.أبوليسىمعاصرأعالمىخليفةصمونيل

ثمإسرائيلعلىملكأولشاولمسجالذيوهوإسراثيلقضاه

ملكأ.داودعزلهومسح

يئتاقضراعوثكتابفيالتاريخياللسلسلأنلنايلبنوهكذا

يمكنلالأنهوالقضأةنونابنيشوعكتابيفيمثيلهمعحأدأساقضأ

والحروبالكوارثتلككلفردأىيعاصرأنالفلزيائلةالناح!ةمن

وهبىعامأ.45.املد!الليالاسلقلالو!مورالعبوديةوفلرا!

معقولأوليس.المذكورةالمثلاظةالكتبئغطيهأالتيالمتاريخيةالممساحة

فيعاشاكدوبوعوزسلمونلكونأنالبحلهالفلزلاللةالناح!ةمن

نهايله.وفيالمعصربدايةفيأى.راعوثوزمنلشوعزمن

(2925-ههصالتوراةكلابهفيل!ولاكسلأنظرا

المسيحطببعة

إ!يعقوببنيوسفالىالمسيحمتىنسب

والدهأليابنيوسفإنولمحال.مريمالعذراءاليلوقاونسب
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أدمإلميالممسيجونسبزوجتةوالداسميوسفعليأطلقومريم

rA-r/1)ولموقا(1/18)ملييذكرثم(>1)2فالله f)يسوعولد

11،رجلمضاجعةغيرمنمريمالمعذراءمن

أراءولنفلذالمسئلة.هذهعليوالنقادالمعلقينهـلسحظا!عنبعيدأ

السيدةمنولدلسلاماعللهالمسيحالسيدهل:أقولحولها..العلماء

؟!المخلوقاتكسائرطبيعلةبطريقةمريم

بها؟!غيرهاحدلخل!لمكماإعجازيةبطرلقهولدأم

هومعروفأبمنطبيعيةبيولوجيهبطرلقةمولدةكانفإن

بنيوسفزوجةمريمهيمعروفةوأمالجليليمريمرجليوسفما

عنيحدنتالموقاآومتيحسبالميسوعيفالمنسبهالمي!ابنأويعقوب

علاد4لاطيبةسلالةمنالمموطنجليليالجنسيةيهوديطفل

شيء.فييعنلناولابهلملموضوع

بكلمهآدم-بعدمسبوثه-غلرإعجازيهبطريقةمولدهكانوإن

البتولالطاهرالعذراءمنعيسيفكانكن"القديمهالازليةالله

ولاضرايجرالحشومنضربلوقأأومتىحسبفالنسب.مريم

ثغراتهعنفضلاتناقضاتهمناقشةمزحلفىنحنإ!نفعألقدم

والمنقاد.المعلقونوصفهاكماالصارخة

حولالشقاومزقكلففورنامنسنرىولمزج.هـ.يقول

دليلمنهنلثوليس.بأسرهالمسيحيالعالممبعدفيماالمثالموثمسالمة

يبرزلاكذلكالمبدأ.ذلكأعتنقواالمسيجحوارلىأنعليواضح

الربوبيةفىاللهمعاشراكهعلبىلضفيولاالمسلح"11أنهدعوأههو

كانأنهلولضدفهأنللفوتهيكنلمانهأكلسسناربمابارزلؤبأى
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الأهميه.منالاوليالملرجهفيامرأيراه

قولمه.الملبيحلرماأشدومن

فمن!ااالمسيجيسوعإدهلأحديقولوالاأنل!دذهأوصي"حينئذ

صرحوعنثما)113(.المنعهذافىالمسرالانسانلفهمأنالعسلر

فيجأءكماإله-وانهانسانمناكثربأنةالاخرونواتباعهبولس

منمولودأابنهاللهأرسلالمزمانملءجاءلمماولكن4/4غ!ية

الملهالملقويسرهوعظلمصاعوبالات3/6111اتيموثأوسوفي"إمرأة

بينناوحلجسدأصارؤالكلمة1/14يوحناوفىالجسد"فيظهر

قدأصابوأأمأخطأوأفإنهمالآب-منلوحلدكمامجدمجدهورأينا

؟!خلقهالربأنامربأ؟!يسوعكأنفهل.الجدلمنميدانأفتحوا

؟!الربعنمنفصلهوأوسواء؟!والربهوهل

أنهبلد.الأسئلههذهمت!عنيجيبأنالمؤرخمهمةمنوليس

بسبببد.منهايكنلممأسئلةهيكميلحظوأنلدونها.أنمضطر

حياةمنذلمكماتلاكلعلىلهاكانالذيالهائلالمسلطانذلك

.الغرببلادفيالمبشرلة

وجدناالممسيح!ة.المحقبةمنالرابعالقرنوافياذاحئي

بسببوالسخطالهلاجمنحالةفىبأسرهاالممسيحلةالمجئمعاث

كبيرهبدرجهأهملتبحيثاللهطبلعةحولالخدأعالملتويالجدال

طبعهاالتيوالخدمةالاخوهوالاحسانلعاليم.بساطهالاكلزالمتعالح

وتكرأرأ.مرأرأالمعقولفييسوع

الآريوسيهآراءهبىالمؤرخيلحظهاانينبغيالتيالاراءوأهم

سابيليوس)3!ه)طط!!3(أتباعوالمسابلليه)3!دمأولول(

كانالمذيآريوستتبعالآرلوسد؟وكاندوالنالوثلة)3!هاهه+د!"+(

http://kotob.has.it



أوحألمةانهلعلمونالسابيللهوكانإلمهمناقلكانالممسيحأنلعلم

للرجليكونكما.والمواسوالمخلصالخالقهولالهفاللإلهاقئنوم

زعيمهماثناسلوسكأنالذينالثالوثيةاموضيفأ.وقيمأابأالمواحد

بيدممزة.ثلاثةاقانيمالقدسوالمروحوالابنالآبإنفقالواالأكبر

يطلبأثناسيوس!لدةإليالقأريءلنرجعوإناواحد.لالةأنها

المزعجةالنلالجفيهاويطلب.الأخيرالسرعنالمدميىالمتعبيرغدها

بها.الايمأنأوفهمهافالهإنبهسلحلاللى

هذهعنبيانأشاءإنجيبونإدوردإلىلرجعأنعلحةويجب

ولز--الحاليالكاتبأنعلىوالملهكم.السخريةملوهالخصوما!

منيريوهو.سخريةولارهبةأدنيدونلعالجهاأنإلالايسعه

مراجلهتهدرمدمرغليانهبىكأنمالهلبدوأنهايعلرفماأنواجبه

بتاتأتلسقلاوانهاالموبيلهالكوارثمنةولفيضالبشريالعقلفى

الانأجيل.فيلناالمحفوظةالصريحةالبسيطهيسوعتعاليممع

شرطأ)الارثوذكسي(السللمالتقللديالمذهباعئتاقيعدولم

الملجارةلمزاولمهبل.فحسبالمسيحيهالموظيفةعليللحصوللازمأ

المتمسكفإن.كذلكالمسيحيةالمعونهعليوالحصول.المسيحيينبين

يكونقدعنهاالتزحزحاوالدينيهالممباديءنقاطمنصغيرةبنقطة

الكتأباتالانسانيقرأأنالعسيرومن.فقرهأوالرجلئراءمعناه

الاتجاهبئحكمقويأشعورايشعرأندون.الزمانذلكمنالباقية

واللفحهقأ!والممنافساتألاحقادوباستبداد(DOGMATISLM)الاغفادي

المتفصيلاثهذةأجلمنإربأالمسيحيةمزقواالذلنبالرج!

الونانقمنتبقيماأهمانإذ.المجادللنومعالمالمثقيقة.اللاهوتية

بأنخصومهميتهمونخكيرهم-دونفقطالثالموثيةمذهبوثائقهو
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تفضجبطريقةذلكلفعلونأنهمبيدخفيةأخريدنيئهدوافعلهم

بانهآريحوسلتهمونأنهمذلكمثالتام.جلاءفيالوضدههروحهم

وكانتالاسكندرلة.علياسف!ايعلنلملانه)الهرطقة(الإحأديعئتق

هذهالدوامعليللازموالنفىالكنحسهعضولةمنوالمحرماناثالفلن

المخصومات.

هذهاختلط!اذالأمرأخرالرسميالاضطهاددورجأءثم

والممنأزعاتبألمسياسةالالهتكولنطبيعةحولالدكيقهالفروق

(411.11الدوللة)

عقيدةبدأتلقد492:11ص27حألامرلكلهالمعارفدالرهتقول

حقلقهوفيالتاريخفيجدأمبكرةبدايةلاهوئية-كحركةاللوحيد-

لقد-السنينعشرا!منباكثرالتتليثعقيدهلسبقفأنهاالأمر

المتوحدد.!لدةفىصارمةواليهودلةاليهودلةمنالمسيحلةاشتق!

النادرمنكاننيقيهإلياورشليم-منسارالذيالطريقان

مسلقلمأ.طريقاكانبأنهالقول

ئعكسلمالمللاديالرابعالقرنفيأقر!التيالتلنيث!يدةإن

عليكان!لقداللهالطبلعةيختصفلماالأولالمسيحيالتعليمبدلمحة

ضدلطور!فأنهاولمهذأالتعللمهذاعنانحرافأذلمكمنالعكس

لمامعارضهكانتبأنهاالقوللمكنالاقلعليأوالخالصال!وحيد

الدلليث.ضدهو

كأملا.دكنلمانتصارهاأنكما

95-صه2جالبشريهلأرلخكلابهفيتوينبيأرنولدويقول

التىألاعم!هييسوعأخبارمنإليناوصلمااقدمإن56111

مئليسوعبأنالعقيدهكبلواقدكأنواالنينالمدحمسونالباعهدونها
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حالةوفيالة.منلأمةولمدإنةبلإنسانأبلمةيكنلممالمفراغة

وروحهاللهواسطةكاناللهبلالمصريرعالالهيكنلميسوع

كلصغيرةآلهةاصبح!قد)أهورامزادا(.ملرالملهصفاتبأنذلمك

المروحيالمتزمتلمتخفيضوذلكبهاالخاصةشخصيتهالهامنها

رفضفقدالمسيحيةالمقدسهالكئبفيمأوردوبحسبلملتوحيد.

وعلي.كانتمعنيأيفىإليهبالمنسبةالإلهيةفكرةنفسهيسوع

معيستويلابأنهالقولالييسوعيرميمدونينلةقولينفيالاقل

أنتطلبونالأن"ولمكنكم8/93يوحنافيكما-الهويةفيالله

17/3وفي"اللهمنسمعهالذيبالحىكلمكمقدإنسانوانالقتلوني

11أرسللهالذىالممسيحويسوعوحدكالمحقيقيالإلهأنت!أ

كونهفي)رباني(الهندوكيبالمعنيآلهالكونأنيمكنانهإلا

الذيالنقابجأنبأنزعثمومن.EGOذاتهعلىنهائيأفضيإنسانأ

فيالقائمةالمطلقةالروحيهالحقيقة-الرجالأكثرفي-يغطي

هذهتكونالهنديالفكرفيالمالقتائيهالمدرسةالميوبالنسبةالمداخل

المظاهر.لجميعأساسأالمطلقةالحقيقه

المعيىالنقابهذاينزعحينمأوالحلنبالشكلأنوارهأتشعوهي

الممباشرةالمرويةهذهولمعل.المفردىالنفسبىالتمركزحوليدورالذي

وضعتلما"لقولثم1(15)لسوععبرالمطلقةالروحيةلملحقيقة

جماعةثمةكان)يوحنا(والمرابع)لموقأ(والنالث)ملي(الأولالاناجيل

الانجليينفيجاءماوبموجلاالمسيحبالوهيهلعنفدونالمسيحينمن

بروحالبشريةأمهبهحمل!فقدأبللمسيحيكنلموالثالتالأول

.المتجسدةاللهكلمةهوفالمسيحالمابعالانجيلوبموجبالمله.

مننوعاضفاءالىالوقتهذأفيلوصلواقداليهودكأنوقد
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أضفلهبماشبيهوضعوهو"الله"روحو"الله"كلمةعليالاستقلال

الحدكأنهذأأنإلاالمبوعة.)اهورأمزاد(مظاهرعليالمزرأدشتيه

الملهلوحدهالنقليلمناليهوديةبهتقبلأنيمكنلماالأخير

ذلك-فيرغبواهمولاالمسيححن-باستطاعةيكنولممووحدانيتة.

كانانيلكن.اليهوديةمنورتؤهالذيللتوحيدظهورهميديرواأن

كاناواللهالمسيحبأناعتقادهموبينالتوحيدبينيوفقواأنلهم

11اللهابن!أآنهعلىنفسهعنتحدثالمسيحأنعلىنصإلمهين.لمقد

اللهأنمنهيفهمبحيثمجازا(مرقس)الثانيالانجللتفسدرويمكن

الأخرىالثلاثةالاناجيلآنإلا.بالتبنيأبنهاعتبرهأنهلملمسلحأعلن

أنأى.للكلمةالمحرفىبالمعنىاللهأبنهوالمسيحأنلتضمنكانث

منذ)للفراغةبالنسبةالحالعليهكانتمأنحوعلىكانتألابوه

أكانوسواءالإلهيه.الابوةإضفاءحيثمن(الخامسةألاسرةزمن

فالأمرالآخر.أوالمحتمللنالمعنيينهذينمنواحدفيإلمهأالمسيح

الملهابنكانفإذاوإذأ.سويأ.بشراصكانأنههوفلهلاشبةهةالذي

الأبنعمةالأولىقضايا:أثارتالحقيقةفهذهالحرفى.بالممعنى

بلاب؟!

نفسه!لخبنوالمبشرلةالإلهيةالطبيعتينبينالعالكةالثانية

العذراء!مريمالمسيحأممنزلةهىالمنالثة

عليهايطل!أنالمممكنمنفهلإإلههتكنبشرأولمكانتفقد

!؟لأبنهاالإلهيةالطبيعةبإعتبار(ثيولوكوس)"اللهام!اأسم

ينقلونكانواالأسئلةهذهآنفسهمسألوالماالممسيحيونواللاهوتين

وصلوقد.البشريةالتجربةنطاقعنخارجةآفأ!إلى11الكلمات!ا

ويكتبونلئكلمونكانوالأنهمالآفاقهذهإلمىالملاهوتيونهؤلاء
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اخوةعنلللعبيرالمسلخدمتاناليونأنيتانالكلمتانمئلابالميونأنية

-ELPHOIهماواخوات ADELPHAIوأخواتإخوهبالفعل!وتعنيان

أصلمنلكلملينثاصرةلرجمهباللأكيدوهذهالبيولوجىبألمعنى

أنفسهم.أخنواكدكانوأبأليونانيةوالناطقونزيادةدونوتعنيانسامى

كماالكلماتمعيتعاملونالميالدقبلالخامسالقرننهايةقبيلمنذ

لهاليسأمورأالمكلماتلكونعندماحئىحقالق.المكلما!كأنتلمو

الأولقسطنطينوفدالظاهر.عالمفيولاالفكرعالمفيلانظدر

شم!فىالخلافحلفيآمالهخابتو!د3-'4المسنهفينفسه

إلىمضطرأنههنل!-المتراجعينالمسيحيينحولافريقياغرب

قدكانالخلافهذا.بالآبالابنعلاعةحولخلاففياللدخل

منراعداكانالذىواريوسالاسكندريةأسقفماأسكندربلننشب

منكلاليفسطنطينكتبوقد.بالذاتاسكندراسقفيهرعاة

الجائزمنيكنلمبينهماعليهاالمختلفالقضيةبأنالملخاصمين

يأبالأمنعأالئاني.كونسلانسمنع648سنةوفيأبدأ.إثارتها

زمناه.فيسالدةكانتالتيالممسيحيةالملاهوتيةالقضيةحولنقاش

وعملواحدةمشينهأموعملانم!ثستانالمسيجكأناذافدماوهي

كونستأنسإليالأولقسطنطينمنالاباطرةجميععجزوكدواحد.

هسطنطيناضطرفقدالسكوث.علياللاهوتلنحملعلىالثاني

وثدم325عامنيقيةفيالأولالممسكونيالمجمع!دعليالأول

وهيالجوهر(في)مساوهوموسلوسكلمةهووصاغبنفسهرئسه

الثاسيوسوكأنبدأوقد.قبلمنيمقتهكأنالمذيالنوعمنكلمة

ثيودوسلوساضطرفقدذلكومع.لجولةربحقدآريوسخصم

م381عأمالمقسطنطلندةفيالمثانيالممسكونيالممجمع!دإلميالأول
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النهائية.ضربلهاآريوسارهااللىالقضلةتلىلميومهاحتيولكن

كانت)025-336(حياتهففياللههوالابنانآرلوسينفولم

ولكنالمسلحيةثكنيسةفيانشمرتكدالمسيحبألوهيةالعقلدة

لافألابننمومنالآبخلقةالابنبانالقولعليأصراريوس

وضع)325(نلق!هومجمع.لةكفؤاهوولس!زمنلا.والآبيستوى

مطلقا.واحدةدرجهفبى(القدسوالمروحوالأبن)الآبالثالثهالاقانلم

اللههيالثلاطةألاقانيمأنعليذألهالوقتفيالمجمعأكدوقد

فالنتيجة.كلاميأمرهووالتثليثالتوحيدبينالدمجوهذاالواحد

وأصبحت.ثانإلهدرجةفيالابنوضعكأنتنقيهلمجمعالحقيقة

فقط.بألاسم"موحدةالآنالمسيحله

411صالغفرانكتابهفيفليبسإبرأهيمالقسوكلب : iإنيقول

بالكلمة.الالزامبمعنيغأمضسرهوالأقدسالمئالوث

نتعلمهالإلهيالمثالوثوجودعليالتدليللايمكنوحدهاولالثسباب

لنأكشفقدالغا!السروجودبعدوحتيبها.الموحيالكبمن

انماالاشخاصالنالثهانكيفادراكالانسانيالعقلأستحالةبقاء

الكالؤللكيةالموسوعةلقولفيماوأحده".إلهيةطبيعةذاتهي

THEصم:الحديئة NEW CATHOLIC ENCYCLOPAEDIA )6791( RT

11 : HOLY TRINITYالقرنمنالثانيالنصففيالعسيرمنإنه

المعقيدةفارتقاءالوحى.منعادلأوقدرأواضحأهدفأإس!اءالمعشرين

الللاليثمعدقدىوجدل.الغامضاللثليثسرمنوسقيلهااللاهول!ة

كخي!.مهتزةصورهتبرزلملاخرينالممساوينالكاثولميكالروممن

:أمرانحثثلقد

متضمنأالمقدسللكتأبالدارسيناللاهوليندبلمنا-المشمليم
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عنللكلمألاالانسانعليلنبغيبأنالكانولحكالروماسصادفيلزالد

بذلك.جديرأيكونأندونالمجديدالعهدفيالمتثلث

والمنظمالمعقيدةمؤرخيقبلمندقلقةمطابقةأيضأويوجد2-

غيراللثليثمعلقدىمنإنسانيدحدثأنأرأدإذابأنهاللاهوتلة

فرضاالمسيحله.ألاصولالفترهمنتحركدديكونفإنهالمؤهلين

المرابع.القرنمنألاخيرالمربع

واحدإلمهبأنهاالمحازمةالمثالموثبعقيدةيدعيهماأنيكونوبذلك

المسلحيةالحياةفيوسئهطعنةتمامأتصبحأشخاصنثهفبى

المسيحي.والفكر

سبيلعليالثالوتا!11التوراهكلابهفيتاكسلليوالمؤرخيقول

وأحدلالهيسجدبأنهمؤمنأيهوديأتقنعأن،شتاذأ،حاولالمثال

،وجهدكوقلكتبددعبثأإنكمسبقأ،لكألمحولولكننى.أقانيمثلاثهفى

أقأنيمثلاثةفيواحدأكانيهوهأنلوقائا*ةمنكسسمخرلأنه

وسيجمل.للرسلأو،الاوائللالبهاءاولموسي،بذلكلاعترف

أنيمكنكلمهأىعلىتحتويلاآنهاس!ليليوكديديهبينالتوراة

مفهومأ،امرأهويعتبرهالذىالثالوث"،11لوجودلنويةمجردتكون

تتجزأ.لاوحدانيةواحدةشخصيهلهوهبأنقطعأ،تؤكدالتورأةوأن

بلطفولشممالحماقة"11هذهالمسلحياللاهوئييريوعندما

لسوقان.،السادةايهألكفده،فهوأستخفافأ.كتفيهويرفع،ووداعة

كانا:"الثالوثاأنلكميبرهنحتيالتكوينسفرفيسطرينأول

برهانأ.يحتاجولاواضحالأمرهذأوانكلها،الازمنةفيموجودأ

المبدءفييلي:ماومهرجانية،فخامةبكلعليكمويقرأالتوراةيأخذثم

وعليوخاليةخربةالأرضوكأنتوالأرضالسمواثالوهيمخلق
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المترجمةهذه.المياهوجهعلييرفاللهوروح،ظلمةالغمروجه

والا،الابنوالاله،الأبألال!هناترونألا.اللهوديللنصالحرفلة

؟الروحله

أحدتألضعأنمأوكان.يظهرونلاالأوليللوهلةأنهمالحقلقة

النالموثهذأيمزحتي،عينيهعليالمسيحياللاهواتنظارا!

المحاكمةفيلي،سمحتمأذأسنتمنل،النظاراتوهذهتام.بوضوح

كتابهمنالثانيالفصلفيأوغسطينالقديسيسوقهاالتيالعقلية

c6أ،،37!ا1 ntico.""!هذهمناقناعاأكثرشيءلاانهصدقونيس

اللاهوات.نورشكسطينأويعتبرجميعهمفاللاهوتيون.المحاكمة

والذيالبدء"،افيالتوراةياللعبيران:المنتظرةالمحاكمةاليكم

الابن!ا.الاله11الأمرحقيقةفيهووالأشياء،الأزمنةبدأيهيعني

؟البرهانأتريثون

الاصحاحواكرأالجديد""العهدكتابفضلكمنتناولالميكموه.

بداءةهنكالمسيحيسميحيثالملاهوتي"،يوحنارؤيأفيالثالمث

الثامنالاصحاحفيمعيواقرأيوحناانجيلأفتحثمالمله".خليقة

أنالسوع:لهمفقالأنت؟منسألوهعندمااليهوديسوعأجاببماذأ

المبدء11.من

كماالتكوينسفرمنالأولللسطرالصحيحةالمقراءةتصبحاذأ

السمواتالأبألوهلمخلقالمبدأله،هوالذي،الابنألالهفي11يلى:

وسنريالثالوت،منشخصيتينأولمعناتظهروبهذا".والأرض

لمحظة.بعدالثالثة

هوالذيالثالثهذاانلمنرنانيهاوغسطيننظاراتفلنأخذولكن

الوهلموروحالمتكولنسفرمنالثانيالمسطرفييختبىءالروحالإله
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11.المياهوجهفوقلرف

فيكلههذايروالمالمحمقي،الميهودأوللكأنياسيدىتخيل

حئا!مذهللعميإنه!كتابهممنالأولينالسطرين

.المياهفوقيرفكلهودتهبددالمذي11وحالمرالاله11الهاافرح

حمامه؟المقث!11المروح11أحقاهو:تلقائهمنلبرزالذيالسؤاللكن

(1)18بطه!مجردبطه!أنهنعتقداننا

11هحD"الهأليسجمسى JUSUS NOYT

(GOOD)صالحرجلبأنهيصفهانلأحديسمجلمعسيأن

فيإلهكلمهبهلبلديالذيالحرفكانولموإلمه)ك!8(عنناهيك

عندمألوفةكأنتكلمةوهيصغير"!"بحرفمبدوءأاللاطينيةاللغات

وعلماءغدهمالمدينعالممعلي*!!ا"إلهلفظهلطلقونكانوااذالد!ود

11أو،"الانسانابن!ابأنهنفسهيلقبأنمؤئرأربي"أو"11الهالدين

.11منهتوأضعأاللهابن

مرة.3متىإنجيلفي01الانسانأبن11بأنهنفسهأ-فوصف

إنجيلوفيمرة25لموقاإنجيلوفيمرةاءمرقسإنجيلوفي

لمله.مساوأواللهولميسإنسانأكانانهيعنيوهذامرهأ2يوحنا

السابقين.الأنبلاءبقيةينسبكما"اللهانجن11بأنهنفسهب-ووصف

مئلا:للهأبناءليكونواالأبناءمنأطنانلنسبالممقدسوالكلاب

المله.ابنآدمبنشيثبنأنوشابن1100)3/38(لوكاأ-في

وولدنالناسبناتعلىاللهبنودخلاذ11)6/4(تكوين2-في

11.اولادألمهم

1)رومية3-فى 4 /)Aفأولئكاللهبروحلنقادونالذلنكل"لأن
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11.اللهأبناءهم

الملهابناءلأنهمالسفىلصانعيطوبي)ء/9(متىصفي4

*.يدعون

الربيقولهكذالفرعونفتقول)4/22(خروج5-وفي

البكر".ابنيإسرائيل

أبألاسراليلصرت"لانيالربيقول31/9()ارمياصفي6

11.بكرىهووافريم

اليومأنأابنيأنت-الربلي-المحال)2/7-8(مزامور7-وفي

11.ولملل!

النبوةلاالمجازيةالروحلةالنبوةعلىتدلوهيجدأكئيروغرها

ولسوعوحلكالحقيقيالإلهأنت11الحقحقيةالمشهوانيةالمحيوانية

الملواءيقولv(.1/3)لوحنا.المسالمعليهأرسلئه"الذيالممسيح

محوأنهمغير19صالاسلأ2كتابهفيالوهابعبدأحمدالمهنثس

يوحنارسألةفىوردتكالتالمى:الحديثةالمطبعاتمنالتثليثصلغة

الوحيدالنصتعحبروكاثث7-العددالخامسالاصحاحالاولى

الأبالثلاتنةبأنلقولالتىالتثليثلعقيدةالأساسيعطىالذي

الكلابف!الحديثةاللراحبملكنواحد-همالقدسوالروحوالمكلمة

.كرونمنذمجهولكألبأقحمهدخللانصأبإغبارهاحذفلهاالممقلس!

الفصح3-عد

R.P.روجيالأبيالثحظ11بوكاىمورس!يقول ROGLJETجمدأن

الأخيرالمسيحعشاءإلىبالنسبةزمنيأمختلفبشكلمعينالفصح

المرابع.الإنجيلوفيالملوافقةالمثالثةالأناجيلفيالحواريينمع

نفسه.الفصحعلد!بلالعشأءهذابوكوعيقولفلوحنأ
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عدمفيواضحةأمورإلىذلل!عنفضلاالمتضاربهذاويؤدي

عيدموقعبسببذلمكأوالمحدثهذاتصوريستحيلإذمعقولميتها.

وعندمأالحدت.هذاإلىوبالنسبةالمشكلبهذالحددالذيالفصج

اكشمبهاالتبىوالاهميةاليهوديهالطقوسفيالفصحعدأهميةندرك

لالميذه.المسيحفيهودعالذىالعشاءهذا

قدبعدفلماالمبشروننقلهالذيالتراثأنتصورلمكنفكيف

(؟)911الفصحعيدإلىبالنسبةالعشاءهذأزمننسى

الالام4-رواياث

وهيالاناجيلبحسبتختلفالالامفرواياتعموميةاكتزوبشكل

يوحنا.إنجللوبينالأولىالثالثهةالأنأجيلبينخأصبشكلتختلف

مساحةيوحناإنجيلفييحتال!نوالآلامللمسيحالأخيرفالمعشاء

ولوقا.مرقسمنكلعندالمساحهضعفتبلغكبيرة

ويسردمتىهنصعلىونصفمرهبمقداريوحنانصويزيد

الخطبههذهسردويحللتالميذهنحوللمسيحطويلةخطبهيوحنا

1إصحاحإلى14إصحاحمنإصحاحاتأربع Vإنجيله.في

لتلام!ذتهإرشاداتهأخرالمسيجيعطيالأعظمالحدثهذاوعبر

الروحية.وصيتهلسلمهمكماسدتركهمالمذين

العاكسوعلى؟!الأخرىالأناجيلفيهذأمنأثرأىهنكولميس

(GETHSEMANEلجيشممانس)المسيحصالصةومرقصولوقامتىيسرد

(12إلدهأ.)0يوحنايشيرولا

SANC+!د7SANCTORUMالمقدسالفربانلأسيس5-

لاانههويوحناانجدلفيالآلامروالا!لمحاريءيلفمااهم
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معالأخحرالمسيحعثماءاثناءفيالمقدسالقربانتأسيساليلشير

المل!يذ.

يجلسحيثالأخيرالعدنماءأيقونهيعرفلامسلحيهناكوليس

هذاالمرسامينآعظمصورلقدالأخلرة.لملمرهحوارييهبينالممسيح

....يوحنا..الممسيج.جانبإليدوحنادجلسوفيهالأخدرالاجدماع

كانومهما!أسمهلحملالذيالانجللمؤلفاعتبارهاعتدناالذيهذا

انلعتبرونلاالمتخصصلنغالبيهفإنللكثيريندهشةذلكفي

يشيرلاالأخيرهذاويوحناالرابعألانجيلمؤلفهوالممبشريوحنا

والخمرالخبزلقدلشأنحلنعليهذاالممقدس.القربانثأسلسإلي

الكنسيالطقسيالفعلهوالمسلحودمجسدلصبحاناللذين

عنتتحدثألاخريالمثلأةألانأجللإنللمسلحية.والأهمالمجوهرى

فهولوحناأما.إليهأشرناكمامختلفةبألمفاظذلمككانوإنالفعلهذا

عليفقطتحلويالاربعهالاناجللوروالاتواحدةكلمةغهلقوللا

مشلركلين:نقطتلن

يهوذاأصألشار)ولاالللاميذأحدوخلانةبطرسبإنكارالتنبؤ

يوحناانجللويوحنأ(.إنمتىإنجليىفيإلابإسمهالاسخريوطي

العشاء.بدايةفيتالملثتتهلاقدامالمسلحغسليسردالذيهووحده

يوحنا؟!انجيلفىالثغرةهذهتفسيريمكنكيف

)علبىالخاطرعلييردماأولفإنبموضوعيةالتفكيرأردناإذا

ضلاعفرضهو(صحيحهالأولميالثلاثةالاناجللروايهأنأفلراض

مالمهذاولمكنالمحدثنفسيسردوالذييوحناانجللمنالمفقرههذه

.المسيحيونالمعلقونغدهيلوقف

A.تريكوأ.يقولد!.33()!3الأخير"العشاء!اعنوانتحت TRICOT
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++7/3!كلابهفي DICTIONNAIRE DU NOVEAUTESTهو11ء"

فد4أسسوالذيحواردأعشرالانثيمعالمسدحئتاولهعشاءاخر

الئلأةالاناجيلفىالعشاءهذاروالةنملكونحن.المقدسالمقربان

يوحنا--الرابعالانجيلويعطلناولوقا-ومرقصمتيالمتوافقه-

يوحناانإليتريكو-أ.-المعلىيشيرلا"وبألتالىتكملليةلفاصيل

عنفقط--يتحدثالممولفالمقدسلملقربانالممسلحتأسيسيسردلم

هوالمقصودأنوالواقع-المقدسالقربانلتأسيستكميليهلفاصيل

لاشارةانجيلهفبىلشيرولوحنافقط-الحوأرلينلأقدأمالمسيحغسل

ولابالخبزخاصأستطرادشكلفيوذلكالمقدسللقربانالمسيح

.الحدثهذأعنآخرمبشرأىيلحدث

المسيجبجوارالمجالسيوحنا-لمصمتندهشأنيمكنافنوهكذا

الثلائةالمبشرونيسردهماعلي-الشهيرةالعشاءصورهفي

هؤلاءالئلاثهلصمتوأدضأأصلا-المسدحيروالمالذينالأخرون-

لوحنا؟!قولفىجدأ-المطويلةخطبئهفي-المسلحاعلنهماعلى

عليالمعلقونبهايعلرف..يوحنا..انجيلفيالكبيرةالثغرةهذه

هذأيوحناسردلعدمتبرلراويقدمونالجديدللعهدالممسكونيهالترجمة

ومؤسساتتقاليدإزاءاهئماماييكنلاعمومأيوحناإن11يقولون

إليالإشارةعنلحيدجعلهالذيهوهذأكأنوربماالقديمةاسرائبل

.11الفصحعلدطقوسفيالممقدسالقربانتأصيل

الفصحيةبالطقوسألاهتمامعدمأننصدقأنيريدونكلف

المنسكتأسيسعنيتحدثلاأنإلييوحناقادالذيهوالميهودية

الجديد؟!الثينطقوسفيالرنيسي

اللاهوا!علماءأندرجةاليالمفسرينتحرجالمشكلةإن
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فيالمقدسلملقربانمعادلاتأوأولميةصورصالبحثفيلحتالون

فيكولمأن()أ.يرىوهكذالوحنا.يسردهاالنيالمسدححياةأحداث

صورةبمئابةهماالخبزوتكالزقانأمعجزةأنالجدلد""العهدكتأبه

لحويلهوبقانأحدثمابأنولنذكر.المقدسالعشاءلسرمسبقه

للمسيجمعجزةأول)وهيعرسعندفرغتخمرحينالميالماء

المبشرلنكلبلنمنوحدهيوحناوبذكرهامعجزةآخروللست

فقد6/أ-13()يوحناالأرغفةبلكاثريختصفيمأأما2/أ-12(

.بمعجزةتكاتز!أرغفةبخمسهشخص005.إطعامالبىذلكأدي

إن.خاصئعللقأييضفلمفإنهالاحدأثهذهيوحنالسردوغدمأ

منهيالمقدسالقربانتأسيسمنالمعجزاتهذهتقريب!لية

لهذاسببل!اجلل-ء-القاريلريولاالصرفالمفسرخل!وحى

يريالكأتبهذانفسانلكئشفغدماجدأمبلبالىيظلكماالثقرلب.

واللامالماءوأنبالتعملديبشرانالاعميوالمشلولشفاءان

إحالة11واحدحدثفييجمعانموتهبعدالمسيحصدرمنالخارجلن

11المقدسوالقربانالمتعملدالي

بهايقولالتيالوهميةالتقريبأتهذهكلاساسجيدأنرىولا

المحيرةالئغرةتلكاكثربسهولةيقبلونالمناسيجعلواحئيالمعلقون

(لوحنا؟إ)121انجيلفي

يسوعإليفعالىئتسبكلمةلجدأنعللكيعسرولزج.هـ.يقول

لقديمعلياتباعهفلهاحضأووالفداءالمكفارةمباديءفيهافسر

وظيفةأجماءوهي(SAحمم!EBNT)مقدسسرئتاولاوالقرابين

1الكهنوت!ا.)رج! Y)Y

المتوافقة؟الاناجيلمنالوداعروالةيخ!لفعميرلمكنكيف
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العشاءنهايةفيحدثماسردالذيالوحيدالمبشرهويوحنا

الحوارببن.معاحاديثهاخرإىعل!هالقبضوقبلللمسيحالاخير

أربعلفردلوحنافأنجيلطولله.بخطبهالحدثهذاولنتهي

فيائرألهاتجدلاالتيالروايةلئلك17إلىأ4مناصحأحات

تعالجلوحنالنجللمنالاصحاحاتفهذهذلمكومعالأخرىالاناجدل

بكاملمعروضهوهيبالغهاهميةذا!مستقبلوآفأ!أساسلةمسأئل

لللامنته.المسيدلموداعالمشهدهذايميزانالملندنوالمجاللالمعظمه

ولوثأومرقسمئياناجيلفيالتأمالغيابنشرحانيمكنكيف

للمسيج؟!الروحلةالوصلةعلييحتويالذيالمؤثرالوداعلروالة

غدأولأموجودأالنصكانهلاللالي:السوالنطرحانيمكن

انهفورأولنقلولماذا؟بعد؟فيمايحذفماألمالأولمين؟الثلائةالمبشرلن

الئغرةلهذهبالمنسبةتمامأمسلغلقفاللنزإجابةبأيةالإتيانيمكنلا

.()الثلاثةالمبشرينروايةفيالكبلره

الناصرييسوعحمملب6

تأريخمعالم3ج307صفيولزج.هـ.كتبالعنوانهذالحت

قبضكيفمزيدعليهليسجاللفىالاناجللوتحدلثا"..الانسأنيه

عليوألينحوكموكيفجشيمانيضيعةفيالمناصريسموععلي

بهنكلوكلفأليهوديهبلادعليالرومانيالواليالبنطيبيالد!سلد

جلجثةتلالمسميالدلعليوصلبوهمنهوسخرواالوومانالجلنود

ابيهمبكرةعنت!يذهعنهوتخليتاماأنهياراالثورةأنهاراتبذلك

11الرجلأعرفلاإنياااقالامنهمواحدبأنهالمبشربطرسالهمولما

المناسعنهتخلىبعدمالمديهجهدآخربأذلاقواهالمزعيمذلمل!أستجمع

الروحاسلمثمتركنتى؟ا!لماذاإلهي11!جهلربصولاوصاحجملعا
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لكنولمم.للمؤمنلنأبديةأحجيةالعصورترجعهاالعبارةهذهمخلفا

الرهبالذعرعنفمنيهولوأأنالممؤمنحنبسطأءيحاولأنمنبد

حدوثصسخيفهأقاصميصباذأغهمالممأساههذهعنالمئولمد

اهلداءلملوكبداختلقتالحيتلكتشابهالمطبلعةفياضطراباث

ضحثغيتووظلمةانلخبروننافانهمالمسويالمصراطالي)جوتاما(

أسفلإليفوقمنائتيناليانشقفدالهيكلحجابواذا..الارض

منكئيروقاملفححتوالقبورسن!ققتوالمصخورتزلمزل!والأرض

الأمورهذهكانتوأذا.المقدسةالمدلنةودخلواالقدلسينأجساد

فياورشليمفيالناسأذهانفيتأثيراقللحدثلمفهيحقاحدثت

نظمأننصد!أنالألامهذهفيعليناالعسيرومن.الزمانفلك

الجوفاءالمتعليقاتهذهملرفىبالإنغماسلنفسهاسمحتقدالطبيعة

غاشلةحلنأليأرواحهمغمرررفقدالحوأريونأما..الأحداثعلي

المحاصيصئملهامسبينهمدبأنمالبثوأثمالدامسهالظلماثمن

وانفلهوضعالمذىالقبرفيليسيسوعجسمبأنتكادأومئتلأكضه

انفسهملعزونأخذواماوسرعأنحيارآهقدأخرثممنهمواحدأ

للكنيرلننفسهاظهروانهالقبورآهلبينمنبعثددبأنهبالاعدقاد

اعلنوابشهودوجيءالسماءإليالمناسمنمرآيعليصعدثم

ذهبلقدللعيانظاهرابجسمهيصعدرأوهأنهمالمقاطعال!أكيدبلهجه

الأوليالبدالأتمصةإن..الربالىالزرقاءالسمواتطباقلطوي

الممحضوالروحالحقةالتعاليمبينالكفاحكصههيانماللمسيحية

فرضها.التيالمتحدياتوبينالناصريليسوع

فهمهاأساءالمتيوالمسانلاضافهاالتىوالمزيادارروالاطنابا!

الجليلمناثرهفيوساروااحبوهالمذينالبسطأءالمرجلأولنك
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إلميناوتقدمالمبشريةالىوحملئهارسالتهحماةلومئذفوأوالذين

(110)124مدوازنغدرمرقعأسجلاالرسلوأعملالاناجدل

أ!ينا"..بوكايمورس!البروفسيرالفرنسيالدكتوريضيف

وذلكمتيلانجيلبالمنسبةالروايةفىالخي!عليبارزأمثالاسابفت

المسيحموتصاحب!ثدطبلعيةغيرلظاهراتوصفهيخصفدما

بلمللاقصهلرواياثمادهأعطتثدقياملهتلتالتيوالاحداث

ونبسأ.دويقولويوحنا(.ولوقا)مركصالمبشرينكلصكدغريبة

كلابهمن422صفيلندنبجامعةاللاهوتأستاذنينهامإرلك

عليهمحكمالذينلقومأنالمعتادكأنالقدمرقسانجلللفسلر

حثمأكانهذاانبوحناوبقرربأنفسم.صلبأنهمبحملبالصلب

روايةحسبنجدذلكمنالرغمعليولكنيسوعحالةفيفعلا

سخرهالمذيهوالقيروانيسمعانلدعيمجهولأشخصاانمرقس

)جلجثة(لموضوعوبالنسبةلسوع.منبدلأالمصليبلمحملالرومأن

يمكنلاالمقدسالقبركنلسةداخليقعانهلقولالديالتقاللدفإن

ولقدجثلموضوعتزاللاانهاكماالرابعالقرنمنلأبعدإرجأعها

منها،بواحدالقطعأنلاالحاضرعصرنأفياخريأماكناكترحت

اللحقد!11.عنبعيدأيزاللا

182()صالانأجيل"ألي"مقدمهكلابهفىروجىالابويعطدنا

الروايا!هذهشمودالتيوالتناقضوالفوضبىالاخثالطعلىأمثله

اليالاتبنالنسأءقائمهالملوافقةألاناجيلفيتمامأتتطابق:"لافيقول

مريموهيلوحناانجللفيواحدهإمرأةإلاهنكفلس!.القبر

رفحقأتلهاكان!لوكماالجماعةبضميرلتحلاثولمكنهاالمجدلية

لقأبلهنلحظةبعدالمسيحولكن115.وضعوايننعرف"لاتقولفهي
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الصعوبةبهذهشعركدلوكا)نشكولاالقبرأ!منمقربةعلي

اللكنتحثثكيفتنكرونالملنفدقولمصرهفيقليلىوءل

المسيحظهورإلىإلايشيرلالوقأأنوالواكع.011بالجليلكانغدما

ثيامثه.011بعدمرأتثلأث

ببتبمجمعأيامثمانيةعليمرلينظهرإنهفيقوليوحناأما

بألجليل.إفنالبح!رة..منبالمقربيظهرالئالمثهالمرةفيثمالمقثس

بالجلبل.المسيحلمظهورواحدةمرةعنيلحدثفأنهمليوأما

الئيمرمسإنجيلخاتمهالدراسههذهمنروجيالأبولسلبعد

آخر..!ولس!بقلمكلبتانهايعتقدلانهالمسيجظهورصلئحدث

مركس.بقلم

المسيحظهورإلميالاشارأتمعلئتاقضالأمورهذهوكل

إذاوه-7()5كورنثوسأهلإليالأولبىبولسرسالةفيالمحتواة

)جاك(ودواحدوقتفيشخص505منلاكثرظهرقدانهلقول

acques.أندونالحواربلنولكل-المسلحإ؟(عمابنكأللوباالهن

نفسه.ينسي

هذانفسفيروجيالأبلنددانفلكبعدالمدهشةيئيرلممماوإنه

فيمأالمزورهالاناجيلبعضفبىوالطفوليةالطنانةبالخواروالكتاب

لمتيكاملبشكلالأوصافهذهتصلجألاالممسححبقيامةيتعلى

يختصفلماالآخرينالمبشرلنمعلمامأيئتاقضالذىنفسهوبولس

قبامته؟!بعدالمسيحبظهور

وهي"الرسلأعم!11روالهبلنتناقضأهناكأنذلكإلييضأف

لنالقولهماوبلنلبولسالمسيجظهورعنالمبشرلوقاتأللفمن

موجز.بشكلفلكعنبولس
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كتابهفيولول"كل!)كانيجسر(3ء3!أ!!الأبيشيرأنإليهذاأديلقد

هوبولسأنالي479111"عامااالايمانوبعثبألقدامهالايمأن11

ابينابصولهلصلالذىالمسيجقلامهحطيالوحيدالممعاينالشاهد

أنلسئطيعالجدلدللعهدكالبأيهناك)وليسكتبماعبرمباشرة

مقابلحهعنأبدأيتحدثلابولسلكنالصفه(هذهملرلنفسهلنسب

اشارأتثلاثاسئشنأأذاهذاثيامئه-بعدالمسيجمعالشخصيه

هذهوصفمننفسهلمنعأنهذلك.مناكثربلالمدحفظ..شديده

المقابله.11

الوحيدالمعألنالشاهدوهو-بولسبينوواضحجليالتناقضإن

الاناجيل.وبينفله-مشكوكولكنه

اسنأذهرنكالولفالدكئورللاستأذالعقلدةتاريخكتابوفي

خصوممنأحدأإن85:11صاحبرلينبجامعةالكنيسةئارلخ

مراتتوالرمنبلقلنالتحقلقيمكقلاوانهموتهبعدلرهلمالمسدح

لمكنلاالمئالثاليومفيطاليأكانالذيالقبروانوعددهاالظهور

11.الأحوالمنحألبأيتارلخيأمؤكدةحقيقةاعتباره

لوكابينالتناقصا!الجدبد""العهدكتابهفي(كولمان)أ.ولالسحظ

الئانياما.judeeالنأصرهفيالمسيحبظهوريقولفألأولومي

بالجليل.ظهرإنهفيقول

الذيالحدثأنفلنن!كرويوحنالوقابدنالئتاقضلخصفيمااما

كيأمدهبعدللصيادلنالمسيحظهورعن1(21/أ-4)لوحنايرويه

حتيكئيرسمكعليذلمكبعدوحصولهمطبريةبحيرهشاطيءعلي

معجزةحثلنفسمعادةروايهإلاليسحملييسلطيعونلاأنهم

)ء/ا-لموفاروألةفيكماالمس!ححياةفيولكنالمكانبنفسالصلد

http://kotob.has.it



1)(.

سعلىوفيماالانجلل"اليمقدمهكتابهفيروجىالأبلناولوكد

الاختلالوهذاألغموضوهذأالتفككهذاإن11المسبحظهوربمرا!

لمالاربعه-المبشرلن-انيثبتذلكفكلغده!الملفةعلييبعث

لفكيروهذاماكتبوا.بلنيوفقواانأعوزهموالابينهمفيمالتشاوروا

ضيب؟!

غيروعليلامبأخلاصلوردوا-أنأيضااستطاعواقدفالواقع

روانلة:قوالبفيوفلكلطوالفهم.الموروثةالآقوالكل-منهمعلم

منالكئرههذهمواجهةفيالفرضهذاإلمحامهإليننلهيكيف

؟!الأحداثروالهفيالمعقولةضيهروالأمورالنناقصألا

المسيحصصد7-

عنلتحلائانولولمحأفمردسالرواياتنهالةحتيالمئتاقضاتتملد

نهان!أ.الصعودهذاالييشرانفلاومتييوحناأماالمسبجصعود

لمينعليوجلسالسماءإليرفعاثدالمسححفإنلمرقسفبالمنسبه

والئيمرقسانجللنهالةانملاحظةمنلابدولكن)16/91("الله

وأضدفكبنصوهيصح!حأنصاليس!الجملةهذهعليتحلوى

كانتواءنحتيآخر"بقلمكتبانهاروجيالأبرأىوفيذلكبعد

كانونيأ.نصالعلبرهالكنيسة

فيبانجلترابللتشفحلدهوتاللاكللةعميدفنلونجونأ.ديقول

فانمعلومالتاحسب"عليمنيانجبلتفسلركلابهمن944ص

16/8الاصحأحغدانتهيفدمدييديبينكانالذيمردسانجلل

وجيرومايزلبوسمئلالرأبعالقرنفيالعلماءكبارأنكما
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النسخافضلمنساقطةكأنت2()9-.الاعدادهذهبانيشهثون

(21")ءلديهمالمعلومةالاغريقحة

وذلكالصعودحدثيذكرالذىالوحيدفهولوقاإنجيلمعناسبقي

اليوحملعنهمالمسيحانفصل11فلقولأحدينلأفشهلانصفي

المسدحكيأمهروالةنهايةفيالحدثلوقاويضع2/51()4السماء"

انالانجيليةالروالهلفاصيلوللضمنحوارلأعشرل!دوظهوره

ا-االمرسلأعملى11فييصفلوقاولكنالقيامةيومحدثكدالصعود

الآلامبينللحوأريينالمسيحظهورمراتكالبها-أنهيعتقدولكل

عليآلةمناكثرعليمنهحصلواوقدالداللةبا!فاظوالصعود

اللهملكو!عنيومأأربعينطيلةوحدثهملهمنفسهأظهرحين

تحدلدفيالاصلهيالرسلأعم!منالفقرةهذهإن)1/2-3(

لحلفلوحثالفصجبعدلومابأربعينللصعودالمسححيالعيد

لوقأ.انجيلعكسعليمحددإذنالتارلخ.بالقيامة

هذايبرراحنرإنجيلينصاىهنكللسأنذلكاليويضأف

المتأريخي.التحديد

فألئتاقضبالحلرهيشعرالموقفبهذاعرفوقدالمسيحيإن

الواكعبهذاتعلرفللعهدالمسكونيةفأللرجمةذلكومع.واضح

بلاشارهتكتفيهيبلالمللاقض.صالحلالمثفيلفيضلاولكنها

المسيح.لرسالةبالنسبهيومأالاربعينهذهأهملهاحتملىالي

لايقلمابلنواللوفيقشيءكلشرحيريدونالنلنالمعلقينان

نشرلهاالحيفالطبعة.شاذةتفسيراتالشأنهذافييعطونناالتوفي!

الأربعةالاناجلل729111عأمبالقدسالمقثسالكتابمدرسه

الغرابة.شدلدةلعللقا!عليتحتويالمحوافقه"
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بحدثلممانهالوالمحع/1المنالي:لملنقدموضوعصعود/1كلمةفحلي

هوممااكئربأعلياللهفليس،نفسهالف!زيقيبألمعنيصعود

ويلساعلالملاحظةتلكمعني2جيدالقاريءيفهمولا.()كذا!أسفل

اليويضافبآخر؟أوبشكلبهذايصرحأنللوكالمكنكأنكلف

11المرسلأعم!11أنالواكعفي"ادبية"حيلةيرىاللعليقكالبانذلك

المسبج..كيامةمنلومأاربعينبعدحدثقدالصعودأننفول

فدالمسلجظهورفلرةأنعليال!أكيدإليتهدفنفسهاوالحيله

الفصح.يومبمساءالحثثلحددلوقاانجيلأنيضيفولكنه11انتهت

يسردها.المليألاحدأثمخللفبينفأصلأيلضعلالوقاأنحيث

أدبلةحللةأيضاهذااليسالقيامه..صباحفارغأالقبراكتشأفوبعد

كيامته؟بعدبالظهورللمسلحلسمحالزمنمنفلرةلركاليتهدف

.1()كذ

اكثريتضحالنوعهذامنتفسدراتمنالنأبعبالحرجالشعورإن

كانإذا11:لقولصعودلنبلقلميزالذيروجيالأبكئابفيفأكثر

وجههمنيقعلافإنهالقيامةيواكبالمسبجنظروجهةمنالصعود

حتيلهمالظهورعنتمأمأالمسيحيكفانبعدإلاالئ!لذنظر

قاريءثمةكانواذاالمكن!سة"!مريبدأوحتيالروحلهملرسل

تكنلمالتيالكاتبلفكيرفياللاهوليةالدكةإدريكعليقأدرغير

يوجهالكأتبفإنالانجللية.النصوصمعرفهمناساسايلملك

وهنأالمليحيه.اللغةفيل!نابنموذجوهوالعامالتحذيرهذاإليه

اذاالاحلبغلرالمشكلةلاتبثوالمماثلةالحالاثمنكثيرفيكمأ

الثيني-معنأهائتاسيمعالممقثسالكاتببدعأوىومادلأحرفيأأخذنأ

وإنماهلاملةرمزلةفيالاشلاءوالمحعاذابةهوالمقصودوليس
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يكشفونالنينهولاءلدياللاهوتدةالنيةصنبحثأنهوالمقصود

لخلصعالما!.محسوسةامورعنيعطونناغدماالألغازلنا

(110)126لعقليلناالماديةبالجنور

Aوالمنميطان-المدكة

المسيحيالمفهومتأكسلليوالممؤرخلحددالساخربأسلوبه

أنالمعروفمن11فيقولالملانكةفبىالقدماءالد!ودلمعتقدات

أنشووالكنهمالقدمأء،اللهودمعتقدأ!عندينهمأخذوأالمسيحين

المشيطانثورةفقصةالتورأة.فىاثرلهاعلىنقعلاجثيده!أئد

وتفاصيل.جملةمختلفةالم!كة،رئيسميخاليل،أماموهزلمته

منالتوراةدراسئتاغدالمسألةهذهنتجاهلأننستطيعلاونحن

المسيحية.العقيدهنظروجهة

لنفسهق!،اللهالسماء،سددانالمسلحي،اللاهو!تعأليمفحسب

السماءخلقغدألمحفأن،المقدرةالكليوأنابيلللىلالومأ:

أعمرلافلماذابالبشر،الأرضعمر!أننيوبمأفقط:والأرض

فرعأضاقيهوهأنرأينأ،الأياممنلوموفيأيضا؟.السماء

الجنة.فيوحيدأبالعيشذرعأالآنيضيقهووهأ.الكونيبألخراب

مسلية،أشياءمنبالباليخطرماكلصنعفيماهرأكانأنهوبما

مهمهإلألهؤلاءيكنولمالمالثكة،لنفسهخلىفقدحله،وكالنات

العجوز.نفساليالمللشمربلمنعالمرحمنجوخلقهي،واحدة

الاجتماعا!قيادته)ئتاءفوقهيجلسعرشألنفسهلهوهأعدئم

لافانهم،يهوهالسيدنفسعبنبمالملائكةيروحولكيالسماويه.

.يتعبونلافهمخارلمحة،مخلوقاتأنهموبماالغنأء.صيلوقفون
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فقد،لنفسهالقديرالعليصشيخلارالمالثكة،أحدهاهوولكن

منبدلاالرلاسهكرسينفسههويشغلأنفيضيرلاانهراي

الشابالمالنفلكالكنيئسوندعاوقد،يهوهالخالقالقادرالعجوز

الملائكةبعضرأيوقد.المشلطان)لوسفير(المطموح،كباسمالدمرد

ذيكإليفانضمواشهي،لاالتيالغناءلمارينأرهقلهمالنين

المدعوبينهموكاممساعة،ضدالملانكةاكثروقفببنماالمفدام،

عناللافاعمهمهعائقهعليفاخذالم!كه،كبدروهو)ميخائيل(،

بكلالعاصيالممنوجلدالسماء،جنودقيادهوتولي.لهوهمصألمج

فيلهألسستما،تحتية"مملكة"إلي،جهنمإلميبهدنفئمقسوه،

كرسىإليالعجوزوعأد،كلهمانظارههنك،إليمعهوسقطالح!،

ثانية.الرئأسة

غائدمن!لدهمنهاالكندسونجعلالئيالخرافةهيللك

وهوخوفا،هؤلاءوارئعش،المؤمنينمسامععلبىفرللوهاالايمأن،

صمثفاذاالطاهرةالخرافاللهأاحذرىالكنلسون:اللهسعيما

الملاطكةفيهاهويالتيالهاولهإلىسقطتالكهنه،السادةارادة

جهنم.إلميالحمقي

السبيبعدكتبالليأسفارهافبىأىالمقديمة،اليهودلةالئوراهفي

اليهينسبالذياللأريخعليعامالمفمنأكثرمضي)بعدالبابلي

ابليسفيهاولوصفالشلطان،عنالحدثيجري(،موسيموت

مئللكنهاشرلره،أرواحهي،فالمشياطينأهميه.الشياطينأكئربأنه

لافهمآخر.ايضاحأيعليفلهانقعولامنه.والمقربلنلهوه

المسماوية،الجنهمنمطرودةتأعسة،كائناتبأنهاالشلأطينيصفون

ابلس!نري،الوب!صةففى.المستعرةجهنمجدرانإليومقيدة
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ولما.نفسهيهوهمعجدالفيولدخلبلمتبخلرأ،المسماءفييتجول

ولا،مرحةعيشةالتوراهفيتعيشالشياطينهذهأنالنقادراي

!الدمعلتوافقالحالههذهأنإلىأشاروا،جهنم!ابا!تعاني

أكثرزمنإليالمقدسهكلبهمتاريخلعودالذين،والفرسالكلدانيين

الاس!نتاجسجلوأهذاعلىوبنأءالميهود.كلابمنالمتاريخفيعمقأ

بعضمعتقدالهمألياليهودأضافالبابلى،المسببىفترةفي:التالي

إليأصنفظهرأنيها.بينالعلشلهمتأليالديالشعوبمعتقدات

طأبعيحملالرليسي،الشيطانعلىاليهودأطلقهالذيالاسمأنهذا

بليهودلة،كلمهلميست،ابليسأيساتانا،البابللة:أوالكلدانيةاللايانة

115.الكر11معناها،،كلدانية

المؤامرةكصةالمختار"11شعبهعنأخفييهوهأننكتشفوهكذا

الحقلقيألاسمايضأ،عنهوأخفىضده،المم!كةبعضحاكهاالتي

مننصأيفيسفيرلموتدعوهلافالتوراة.المرنيسلملمتمرد

حأولذلك،ومع.عليهالمسيحيونأطلقهالاسمفهذانصوصهأ.

لوبصددماأشارةالقديمالعهدفيليجدواجهدهمالكنسمةأحبار

الممؤمنين،بهخدعواصقنتزويرإليفلجؤوأفشلوا،لكنهمسفير.

منوتفسلرهاكراءاتهاإلييستمعونبلاللورأة،يقرؤونلاالذين

عليووضعهالملزويرهذااخراجمنلابدلنلك،الممحترفين.الكهنة

الذيالاستطرادلبعض!راالقاريءنستميحولكننابلضاء،صفحه

المسألة.هذهفيالحروفعليالنقاطنضعكيمنهلابد

باسمهلوسفيرعنالحدثيجري)14،12(أشعلأءنبوأهفي

بص!غةالسطربدالةيسولمحوأأنبعداللاهوليون،لؤكدةهذا،الحقيقي

هذاففي.للئوراتاللأقلنيهالترجمهبمساعدةتحريفهايجري

http://kotob.has.it



البابليين،عليحقدهجأمالمتزم!اليهوديهذايصبالاصحاح،

انهياربقربالبابليالملكويتنبألليهود،استعبادهمزمنط!الذلن

،يعقوبس!رحمالرب"لأنكاللا:فيصرخرماد.إليوتحولهامملكته

الهجوبهذائتطىانك..أرضهمفىولرحهم:اسرائيلألضأويختار

كسرقدالمغطرسةبادتالظالمبادكيف:وتقولبأبلملكعلي

المشملطين.!ضيبالأشرار،!ماالرب

عليتحطمتكيفالصبحبفزهرةياالسماءمنسقطثكيف

أشنع،كغصنقبركمنطرحتفقدأنثواما.الأممقأهرياالأرض

كجئةالجبحجارةاليالهابطيينبألسيف،المضرويينالقتليكلباس

لا:شعبكقئلت،أرضكأخربتلانك.القبرفبىبهمتتحدلامدوسة.

2(.!")اشعياء14،1،4،5،12،91،الشرفاعلينسلالابدالييسمي

لموسفلر-صهنايجرىالمحديثبأنيؤكدأنالممرءيسئطيعلمكي

يتحدثفاشعيأء.الصفاقةدرجا!بأقصييلمتعانيجبابلس!،

منأكثرهذاحديثهولس!وحسبالبابليالملكعنظأهر،بوضوح

نصر،نبوخذإليكلهاموجهةوالوعيد،والغضبالحقدمنفيض

واستبعدهم.وأفلهماللهودسبيالذي

ألتاءالئوراةهيرودنيمالقدس!"11حرفكلففسنريالآنأمأ

للملكأشعياءمقارنههيروينماسلغللقداللاطتينية.اللغةإليلرجمتها

خليلاللهوديدعوهاالمتيالزهره(،)كوكبالصبحبنجمةالبابلبى

لنفسهسمجثم(،الزهرة)حامللوسفيرالمرومانولدعوها)صبح(،

كماالالقينلةباللغهعشر،الثانيالسطرمنالأولالشطريبسطأن

11ايلي:ا QUOMODO COCIDISTI DE COEL, LUCIFER, Qui mane orieberis

كليسليقظالذيانتيالوسفير،السماءمنأنتسقطت)كما
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صباح(.

فانه،خليلاسمذكرعليالأصلياللهوديالنصيأتيوعنثما

اما.الزهرة-الصبحبنجمةفلقارنهالمبابلي،الملكعنيتحدث

عليتؤكدالمتوراهإن11:معلنلنالمنصرصلحةفدطلقوناللاهوليون

حدتبلغلدكهانها".النبيأشعياءعنهيدحدثماوهذالوسفلرسقوط

يأنفدملاالقديمة"،11اليهوديةالكلبان:نقولأخريمرةالوقاحة

وهزيمله.لوسفلر!لانلخرافهاساس

ونرجعاللكوين،سفرمنالسادسالاصحاحملاطكهإليالاننعود

بعضعلبىنقعوفيهاسابقاتها،منقداسةأقللسم!مصادرإلي

التفاصلل

نا.الجميلاتالأرضلنساءالمسماءسكانبمعالشهالمتصلة

لحلويلاالممقدس"التاريخ11المناسبسطأءلتعليموضعتالتيالمكتب

الاربعهالمسطورعنهاكشفالمتى،المغامراتعنئتوعأيعلي

.التوراةمنتحذفلمالسطورتلكأنذكرهلجدروماالممذكوره.

يحيطونهآخركلابفقط،ولهمألمدين،فلخدمشيء،كلليسهذالكن

.أخنوخكلابانهلنشرةيسعونولاكبلر،بجالل

التيوحدهاالالهلةالعنايةأنفيشكأحدغدبقيهل،والان

المسلحدنغديفقدلممانهاخنوخ؟كتابعليالعثورعليسأمح!

الكنلسةاباءبعضغهوتحدثمنه،يقئبسيهوذافالرسول،الأوائل

غدالرفلعةمكانتهعلىالكتابهذأوحأفظمعروفأ.كتابابصفله

رجلفطنأنبعد،ولكن.الرابعالمحللاديالقرنح!يالمس!حلن،

منالأوليالأربعةالمسطور،كتابهفييشرحأخنوخ"!اانإليالكنيسه

منالكلابحذفواولؤكدهأ،التكوينبممفرفيالسادسألاصحاح
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.ةاالئور

نؤكدانالالسعنألاالمم!كةاليهودتصوركيفرايناانبعدأما

كبيرهتغيراتاليهوديةالرؤيةعلبىادخلتالمسيحيهالكنلسةانعلبى

وتقرالمختار،اللهشعبهم،اللهودبأنتعئرففهيفلكومع

11.فيهاشكلامقدسهكلبااللهوديهالدلندةبالكب

أوكادوشيم،أ-هي:درجاتعشراليهودعندالمملاطكةفدرجا!

واأورالح،:3-السريعونأو،افاميم2-:الطأهرونالمقدسون

،ا!الشراراو،أفدمسير5-،الممتوهجونأو؟شاسماليم-4ألاقوياء،

الوهيم،بن8-الالهيون،أوالموهيح!،7-،الرسلأولاخيم،مأ6-

أوابشيم،ا-.الثلران،الملائكهأوكيروبيم،9-،اللهأبنأءأو

مخللفألوزلعأوزعهمألاولالبابا.غرلغوريأنإلا.المتحسمون

المسيحدهفيالملائكهدسم"،القداسةالكلية.11اراللهغدفنزلألمامأ.

هي،الأولميالدرجة:رتبثلاثمنهاكلفيدرجاتثلاثإلبى

،القوهمالئهكة،الثانيةالدرجة:والمذابحالكيروبيمالسحرافيم،

رؤساءالبداله،م!كهالنالنه،والدرجهوالسلطرة،،والسلطة

انمأشيء،عليالتقسيمهذادلوان.العاديونوالملائكةالمملائكة،

توزيعاعادةحىلأنالبابا،بهاشمتعالليالسلطةكوةمدىعلييدل

.المعاديلأمرباليسالمسماويةالرتب

أنعليلؤكلونالمسيحيةالكنيسةرج!انهنأ،يذكرومما

الانحتىدلانئهميفهمونلاوانهمالمقدسة"،11كئبهميفهموالماليهود

لمالحمقبىالحهودهؤلاءانتخيل".الحقالايمان!ا،لعرفونولا

انهداربلوملهلنبأ"والبابليالملكهأجمغدمأأشعلاء،انلدركوا"

الخرافهبل،الملكهذأليسالأمر،حقيقةفييقصدكانانمامملكله،
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الربواثومالهوهضدلوسفير()اعلنهالذيالعصلانعنالمقديمه

بلرذلكقراءهيستطدموألملانهم،الأغياءمنكومةمموى

دفتيهـبينلضمالدوراةان،المسيحيةالكنلسهأحبارويؤكدالسطور!

ليولاكسل2ء-55(ص)التورأةاليهود.لرهألممأخريكئيرةأشياء

11المددسة11الئصوصبينالإجماليالتناقض l l

حوالمفقرةحوالمفقرة

ول!يكنيا

بابلزر

متىااولدشالتنيل

متىابلهودولدبابلوزر

أليلأفيمولدوابيهود

2/14متىالصبىواخدفالاما

ال!انضرفاثىهك

91أ2متىفلماوماتهيرودس

ملنأذاهيرولس!

فىظهرقدالرب
فيليوسفحلم

وخدمصر.قانا؟قم
واذهصوامهالصبى
أسراليلارضالى
الدلنماتتدلانه

نفسيطلبوننواا

متىمصرنضرفو

كلالربفىأفرحوا

(يضااوأ-لول

لايامااخباراس!روبكنياءالناو

الأولوملكيرامأبنهشالمتنل

-91ا3/7فدايازوابناوفدالا

"-بابل

"1Jوبنو

م.الأؤلموشلوميهوحنينا

3/11وحشوبهاخلمهم
وبرخياوأوهل
ويوشبوجسدلا

خمسةجسد
.-ءلشددوننو

23/5-7وهوالشعبدطجانه

اللهوديهكلفىيعلم

الميالجقيلمنمبتدانأ

فلما!هنا.

المممولنجلبل!سهلذكرا

انهعلموحينجليلى.

هيرودسسلطنةمن

هيرولطم!الىارسله

تلكايضاهوكاناد

اورشليمفىألايام

،/16لوقاالناصرةاليوجاء

2/41لوقاتربىقدكانحيث

يذهبانابواهوكان

اورشليمالىسنةكل

..اعيد

متىهنهمنىبي

ي!عزور
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5/7متىجنتاد3تظنوالا
91أوموس.الأنقض

لاماجنتالانبياء

فاني!ملبلنقضى

أئىلمكماتولالمحق

السماءلزولان
لزوللاوالارضا

من-احد،أنقئهةو

يكونحتىالنامس
نالضفمنالمكل.
الوصاياهذهإحدى

وعلمالناسالصغري

لولا/17ملكوجممل!موآ.
لدهكدا

السماءاالز.و

نقطهشيرآانلات!ممقط

الناموسمن

متيهالجموعاياولما

لموب!آإلجبم"
صعد

متيهلصانعىطوبي
اللهابناءلانهمالسلابم

يدعور.

متىهاحمقىقالومن
نارمستوجبيكون
جهنم

غلاطيهالاخوةايهااناواما

5/11اكرفيبعدكنتفان

ل!نثوسفلمادالالمختان كماأضطهدبعدلسى

العبرانيينولميتستشدناالختان

حفظبلشيناالمعزلمة

المله.وصايا

ابطاليصيرفانه

الؤصلة

اجلمنالسائقة

نفعها.ومحمضعفها
يكمللمالناموساذ

ئيينأ.

غلاطيةعرفتمبالمحرىبل

ا4/9-.فكيفالملةمن

أليألضاترجعون
آلمضعيفهالأركان

ترللاونالمدىالفقلرة

منلهاتستعبدواان

أيامااتحقظ!ن

قاتأوآم.:
وش!رو

وووومعهمونز

سهلموضوعفى
منوجمعهو

وجمهورتلامحذة

الهاجمثي!بالكم

طوبللكم..المساكين

الجداع..الها

الباكو.ايقاطوي!

ملىكىعلين!إرسائمأ
63سائمأ!مىماجنت

لوتاجنتسيفافإنىبل
22/36ضدالانسانلأفرق

امهاضدوألابنهابله
حملأنهاضدوألكنة

اهلالانسانواعداء

بيتة.

فل!بيعلهلميس!!من

سيفأ---به

م!ىا"لحهالعمياوالمغفناله!ا

http://kotob.has.it



8/5-6متىمنه..دانداليهجاء

لستسبدلاوفال
تدخلأنمستخالأ

قللمكنلح!سالفى

فيبرأ"فالطكبمة

الىالمرسلونرجع
العبدفوجدوا-

صحقدالقريض

متى"العيرالىجاءولما

الجرجسيينكورةالى

مجنوناناستقبلة

.!..جاخ!

مر!سريز*هوو"

حلقيبنلاوي

محيجاءقدرنبسإدا
قانا"إبلهفسجد

ماتلحنمإبنتى

51/4متىعشرالثانىالتلميذ

تداوالممقلبلباو

5)0متىمميق

مدينهوالىتمضوا

تدخلوالأالسلامرلين

بالحرياذهبوابل

الصمالةبيت!أل!؟نيل

تصبحلانهااصرفها

وقالفاجابوراعنا

يسوععنهلماسمم
لده.آرسل

اص.لىيش!لهاليهود

عبلىةويشدى

لقائديسوعقاللم

وكمااذهبالمنه
دبرألمكليكنامنت

غلامه

!
منستقبلهللوقت

روحبةإنسانالقبور
نجس
!
انسانارىهنكمن

جالمسأغذمكان
غدا!فحرالجبالةرا

اللهوطلبقلاميه
أبنلىلانا"كثيرأ

أخرعلىالصغيره
نسمة

!

ألمدخ!هحأبداا

المكحللد"كوفكهااحمعني
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ولالىسموعلاجاب
17م!ملاسمعانلكطوبى

91الىابىمالذلحم!بع!نلأ

السمواتفىالمدي
الضالكاقولوانا
وعلىبطرسان!
ابنىالصخرةهذه

وابوابكنسسى

تالويسكلدهالجحي!أعطبص

فكيمالسمؤاتملكون

علهـتربطةما
لولكوالارضا

رض!والحىتحتممىا!م

فيمحلولأيكون
السموات

17/1متىاخذالامتسةوبعد
بطرسيسوع
آخاةولوحناولعقوب
جبلالميب!وصعد

منفردينعال

وثالثالتفت
اذهبلبطرس

انتيأشيطانعني
لالأنكلىمعلره

لكنللهلماب!لنابما

الحىيسوعلمهقال

هذهليانكلمكاقول

يضدحانفبل!الملدلة

تلا!فىتنكرديذ

حيننذفابتدأمرات

لاانيولحلفللعن

ولملوقتالرجلأعرف

الديك.ءصا

اتضعيسوعاجابه
غى.نفسك

لالمكاقولالحق
حتىالديك

!!ه!ه!ات

أخدآلامثمانده
ولوحنابطرس
المىوصعدولعدوب

لميصلى.جتل
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)6هداعبسواحمللما
!18-منانتقل*ا

12/1اليوجاءالجليل
مناليهوديةتخوم
ها..الأرثنعبر
اليصاعلوننحن

وجاعوا..أورشليم

عندفاجىبلتإ

اتزيتون..

"لممتىخارجونهموفيما

آببعإعم!اجمعمينكلياأربحاأذ

كا01جالسا

01-يها

وحينامافكغا

لحدأنتدخلانها
لممربوطاجحشأ
مناحدعليهيجلس

وأليافحلاهتطالناس

91مت!لمليهاالقشجرجاتبنالطر

فقطقاورلا!شلنا

منكلالثنلهالدال

الأبداتيبعدثمر

فىالتئلةفيبست

.الجال

فىيسوعن-و

بيتفيعنيابيت
الابرصسمعان

امراةال!ةتقدمت
طلبقأرورةمعها

رأتسهعلىفسكبلة

ملكىءوهو
بيو.اقبل

متىمعىيدهلغمسي

هويىلسلمنىلصفحة

متىاهوهوا!بلهوالدى
تالدمافللوفامسكؤه

وقألايسومالى

هناكمنمضيلل
القريبهالمكورةألى
مدلنهالميالبريةمن

نم..أفرايملمهالقال

(يامبستهالمفصحقبل

بيتالمىيسوعاتى

سمعألمغدوفيعينا..

المذىالكث!رالجميم

آتاالعلدجاءممي

أليأ!يسوع

راهزب!هب!منا

جالمسأآعميكان
الطريقعلى

يهصأد
تجدانفللو!امافكم

وجحشامربوطةاتانا

وأتيانيفحلاهمامعها

بهما

الانسانللالمكيل

العئرهتلالىبه.يا

ثدالأنسانابنلان

لكىجاء

هللىقدمالخلص
لاتسلب..تتقتل..

داكهويسوماجاب
الملقمةناأغمسالمذى

اللقمةفغمسواغطبه

ل!هوذاواعلأها

-..الالبممعان

من

يسوعفقالوالطلبون

اجاب.الناصرى
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32/6لوولبهمضؤاولما
جلاأمسكواسمعان

مناس!كانانياقير

عليهووضعوآالمحدلم

خلفللحملهالصليب

يسوع

يوحفءسمع
91/3أخر!المقوذهذأ

علىوجلسيسوع

لمتف!الاولأكرسي
*الالالموضع

جبائاودالعبرانيه

الفصحاستعدايىوكان

السادسهالساعهونحو

متىغد-.وبعد

..ا

-.مرلمعث.

للرمنالرلاحرنزلمل!

ولرجوجاءالسماء

المبابعن!لحجر

مر!سراينالالبرولمادخلن

16/5اليمينعنجالسأشابأ

فاندهشنبلضاءلابسأ

لمقر!لرلنهشنفالال
يسوع.!انتن

الممصلوبالناصركط

هفاهولس!قاملد

ومضواسموعكاخدوا

حاملوهوفخرجبه
المموضعالمىصليبه

!وضعلهلقالالمذى

لهودقالالججقه
حلثجقجثهبالمعبرانلة

ح!ى

كلعلىظلمةكانت
الساعةألىالارض

الساعةونحوالتاسعة
يسوخ!مهالمتاسعة
قانر،جميملصوت

ىآشبثتنىلماأبلي

لماذاالهىألهي

المشمس!يد!هىد

مريماشترت
مامريمالمجلالميؤ

وكنوسالومةلعقوب
منبينهنفيمايقلن

عنالمحجرلمنا.يدحر
ضلصلصنثدثربا!

قدالحجرانورأين

جب!ك!يم

ربجلاناذانلكفى
سا!.ولفا

..به!ن"لمماذاألمحه

بينالمحى.

ههناهولميسالآمؤات

لا!لكنه
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لح37/5متىعظيملصوتصرخ
لماايلىايفىقائ!!

اعمالإلهيالهىاىلماسبق!نى
9/7الرسلتركتنىذا

الرجالاما
معهفرون

صامتينفوقفوا
ولاالصوتسممعون

احدأ.و.-.

وحوحوبرق

الرسلفلمامعىالذاهدين

13126علىجمبعأ-أ

ملىيهودريح!نند
قدانهاسلمهالدي
الئلاثدنوردندمدين

اليالفضةمن

لمحالكه!هرانش!وساتم!
دمأسلمتداخطات

ماذافمالؤابرينأ

ابصرانتعشا

فبىالفضةفطر!ك!
لموانصرف-ا

..نفسهوخنقمضى

الدلهذاالحقلاشترودلمكبها

من-م-وفى

الصبيلدختنواجاعوا

2/21لموفااليهباسموسموة

امةفأجابتزكريا

يسمىبللاوقالت

تمتأولمالوحنا
ليخلتواايامثمان!ة

يسو!سمىالصبى

مثتوبهلأدالهبمولمحال

نايتبغىوهكدا

منويقولإلمسنتسألم

معيكانوايناز

وارتبواالنورنظروا

سممعوالمولمكنهم
يكلمنىالذيصوت

جادلراا!و
فوضوامعهالمسافرون

يهوذاعلأداودلهفقال
لملدينلليدصارالمذي

فانييسوععلى!بضوا
حاللى.اقتنىهذأ
سم!وإذائ!مأجرة

منانشقوجهةعلى
الوسط

كلهااحشاؤهفانسكبت

عندمعلومأنملكوصار

أورشلعسكافيجميع

ئفااجتدلهئمحقل

أحكانثههههههمالناغرص

غرللهتحسبأفما
ختانأ.

الغره!اتجمللكوثطدلعةنا

الناموس

الكلابفىالذىانت
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الماقل!منلسمىحما

الذي!حهدىهوهذا

وبلنكمبشىلحفظونة

بغدكمننسللثوبين

ذكركلمنكميختن
لحمفىضختنون

ع!هفيكونضكرلتكم
ابنوبينكمبلنيعهد

منكميخلنألامئمانية

اعحالكم..فىذكزكل

فىعهدىفيكون
واماابذيأعهدألحمكم

لاالذيالاخطفالمنكر

النفسمبئإنهنثتعبه!

عهدى.

اثي!نحدرلةلوجعلواأ

إنأنهالاخوةيعلمون

عادةحسلثتختتنوالم

نايمكنكملاموسي

لخلصوا

لكولنبعدلابرامالر!وقال

14الم3عنهنوطاعلزال

وانظرع!نيكارفع

الذك!الموضبممن
سمافبهانت

لمضبألأوشروجنوبأ

نرض!آألت!ى

الىولنسكإعليها

اة.د!نو
ككق!مالجبلفملك

الواديسكانيطرد

مركبا!لهملان

لمهمييطلأنااثولحن

حلىيدمركبات

لايسوعلهمافقال

قولااذهباتخافا

التعدلد!ودئاثناابحنا؟

هؤليسالبهأهرفى

الذىالختانولايهودلأفى

3/1روميةالملحغفيآلظاهرفى

فياليهوديبلختانأ.

االملهودي.هوالمخلفاء

كورنئوسلأباتروحالقلبوختان

ا-71791.الختانحوبالكلاب

فضلهومااذا
نفعهومااواليهودي
الخلان

غ!يةجملعفيامرانا
2/12وهواحددعىالكنانس

يصرفلامخ!ون
فياحددعىاغلف.
ليسدخللن.فكالغرلة

لميست،شتئأالخ!ان

حفظبلىشين!المغرلة

الله.,وصا

كاناتوالماولكن

نفسهويفرزيؤخر
همالذيسنمنخانفا

الختان

7/5الرسل.بتنماقىوهوالرأهيغ

لعطيهلمالنهرلن..
وطاةلاوان!صرفيها

وعدانولمكنقدم
ولنسلهلهملكأيعط!ها

بعدهمن

مرق!رمستطاعشىءىلان
01الملهعند

يوحنادلكعسيه!انتلما

02/91ألاسبوعأولوهوماص
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يدهبواالاخوتى
وطلكالجليلأالي

الأحدواما..لرونني

فانطلقوادالمدذاعنمر

حيتالجليلالى
ولممايسوعمرهم

له151

ضمطرخيما!حم!بماخ!ماهنأ

لوباودد

وقالداودلقاءعند

وحدكانتلماذا
أحدمعكوليس

الجد!هدايصلبلحى

نيلالأالمهرحميعم!د

المذبحبيناهلكالذى

لكماقولنعم.والبيت

هذامنلطلبانه
ألجيل

اليصعلىاحلىليس

نزلالذكطالاالسماء

ابنالسماءمن
فىهوالذيالانسان

السماء

صمونما

1/05آ

يمحناا

iو!ات مغلالها!لابو

انتلاميذكاقحيث

المخوفلسببمجتمعين

يسو؟جاءاللهودمن
وقاالوسطفىووضا

لمكمسائم

مرقسماقطقراتمامافقال

2/25احتاجحينداودفعله

معهالمدينوهووجاع

..اللهدخلبتكلف
ألمتقدمه..خبزوأكل

كانواالملا:ينواعطى

ايضأمعه

حزقدالباتملموثلمحانهلا
81/1أفأ.لحلا5الده A

ظلمأظلمحدهـفالنةأنجوه

اخاةواغتصب

غيروعملاغدصابأ

شعبهلينالصالم
بائمه.لموتفهوذا

لماذاتقولونوانتم

منالابنيحمللا

الا.اما.الأ!ائم
وعدبمحقأفعا!فقد

فرانضجملعحفظ

فجوةبهاوعمل
لحلا.

تخاليلخم!الت!آلنفس
ب!.الموب

لاوالأبالأبالممن

بر.الابناثممنيحمل

وشرايكونعلطالمبار

سطيه.اء

ء/4لنماخلوخد!معاتلهولأن

ملوك2وفيماهمايسيران

t/21منمركبةاذاويتكلمان

نارمنوخيلنار
بينهمافصدضصلت

اليالعاصفةفيايللا
اليشعوكانالشماء

يصرغوهويرى
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التلميذ

لخاننا

دخلمتي

الشيطان

فى

لهوذا

الخط-ف

لعرف

علىالجند

المسيح

الالبض!ت

هـصحد

كماثلمحاا

لبحثاعا

فىألميممدج

41:52

!

ء.م)لآخيرا
الأفلبلمعلى

4(.:(2-(

!

14:4546-

بعدعساء

امساءألخميس

4(:fr

!

بواهرو
41:05

مرهس

بعدليؤالمحاحمه
التبضي:لأوليا

الدلهةمباشرالئو!ت

الالضحلمهنيما
المحكمه

لكهنهرنيس

فى1المييميح

26:23

!!

الأخلر)

لأكلبيلمما

6:،1-7

بمأ

ء.-،62:9

بعدعساء

الالصحلخميس"مساء

fV: YI

و!هربواك!

62:65

ليلابعد

التبض

مب!ئ!رة

دكهنةرلمصولدبدغ
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اليومص!االيومص!اماصلا:الثانية

ا)الجثعة(ا)الجثعة(التابللأكسثجغعه(التوللت

ل!لاطسبيلاطساتوالى-هيئة

ئ!لولأيم7لو2يي15:1المحكمة

م".االمحاكمة

)ادممعة(000000.00000الئالثة:التو

قيث

هيرولس

حاك!هينة

الجليلىالمحكمة

23:7-01

البحث

قحآكنهيخر

الصمدب(م

مر!س

28:26،31123:24،33اا-25ءا:ه

الصلبحتىالقبضمنذ*كات

ملىمر!س
البحث

المرحلة

لىلاوا

مساءالخمس!

رليسألي11

ائكهنة!

مساءالخمس!

قيافاإلمى11

11الكهنهرنيس

6ov: r

مساءالخميس

ديتإلى11

انكفةرئس!

22:54

18:12-13

اليومص!اح

)الخميسبدحطس(

الوالي

1828-33:

بومالخمبس

خرافتنبح

اس!عدادإلنصمح

81-أالفصيم

رب!ءء41مص

حنان"الي

كانلانهاؤلأ

ل!افاحما

القفةرثيس

18:13

http://kotob.has.it



نهض
15:22الصلبجاج!ة!م!ن"!لى.مو.

بيلاطس"جنود

سمعان

انىلاليلإوا
-

بمرممزوحه
يقبلفلم

27:ا

الجمعةنهار
موضوع"الى

لهيقال
جلجنة

33ة27

بئالطسج!ود

سمعان
انىالقيرو

72:23

!يم

ولمابمرارة
ذاق

:1 vA' :I YY

نه!

هيرولس"إلى
اورشليم"فى

23:7

الجمعهنهايى

أرهيرولس(

23:11

نه!

إلى"مضوأ
الموضوع

يدعىيا
جمجمة"
rr: rr

"جنود

هيروادلبى!

انيالاليرو

32:62
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ص
لمملي

صرخه

لمصلوبا
ءأ:26

يشربلم
rf: rv

هد-هو
ملكيسوع

اليهود
7ry: Y

انهيعيرا..كانانهيعيركانا.اللصا

المطكوبو

ث51:3272:4

البحث

متىامرلس

......لثالثةاعكة2الدم!اا!ل!كت

لهىا،لهىالهيا،ةخهصر
لمأذاتركلأ!ى.لفاله!تركئتى.الداس

على

الصليب

27:46ءا:34

ش!د

الصلب

تساءنساء

كثدراتمنلنظرون
منينطرونبعيد

بعيد

5(04:

27:ءه

لميامةاياث

متىمر!س

البحث

امرلمجلل!هي!ا!لمخلللهد!فمقبرة

"آخرىومرلمآمومريم

يعدوب

وسالومة"

ا28:

ليهودا

نانية-يو
مانبة-رو

8نيه3(جملإا

احدهماحان

وألاخريطرة

غهيدآفم

93-04ة23

الساعةضل

انسابسة

!

لايعلموكهبم

بفعلون"ماذا

3-رلهجميول
و-اقفينءو.
من
لنظرن"بعيد

flay

مرلم
المجللية

ومريمويونا

لعقوب

البافيارر"و
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أليمينعلى

خلةلابسأ

بيضاء"

16:ء

!

منهولبطرس

إلىآلجفلللس!لكم

61:V

!

كنلأنهن
خانفارر+

61:8

مره!ر،

مريم
لية"المجد

الذينآخبرت

فلممعهكانوأ

يصدقوا

16-:9:11

11منهماثنين.

الباقلن"أخبر

يصدلؤا"فلم

16:12-13

ارفى

الأحد

الرب"ملن

الحجر3الحجر
ب.ع!

عليه"وجلس

28:2

!

منقامآنه
هاهوالاموات

إلمىآلجفيلسملالكم

28:7

-خرج!ا

لتخبر!

5"تلاميد

28:8

يثياب!رجلان

6هةبر

!

وهوكلمكن
بعد

الجليل"

!

عشر

اثبلأ!جميع

منهمائئانمريم
فاهيعرلممالممجدلية

ومريم

،لآخريا

)'l :r rf(

ل!أ

لالميذا"

*بعضهم

ا"شكو

16-17ة28

سمعان

24:34
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لمشهودا

درالنعل

لظهورا

بعالرا

لشهودا

درالمفعل

نص

المبحث

عدموبخ
ايمانهم

6f:(ا

مر!س

انهإدانتحر

وخنق"مضي

11نفسه

27:ء

من

أشثر!ط

الجالل

بتمن

الجيانة

أخدكطمن

الكهنة؟

!

الحق!

حدل

-الكهنه

ااشترو

حقلبها

الفخاري

مقبره

،ءبالملغر

72:7

نالودةلان

ثمنكات

برىءدم"

الإسالمكتابمنبلفضلالآلامجداولأ

االوهاب

اللئميد

أنهم0001
روحأ!نطرط!وا

42:ry- r l

الرسلاعمال

لوقا()كلبه

م!

سكلىادمملتمقط

انسقوجهة

من
الوسط

فانسكبت
11كلهاآحشاؤه

:18ا

لهود؟هو

%لمدى

حقلااقني

ا!لةاحرة

أ:18

ومع!

لوما

ئماندةإبعد

(الام

02:6

الللاميذ)علع

طبر-بحيرة

لكونوا

أنةلعلممن

سمو

-4:م12

لم!تة

أمإلغلهملخقلحاللجقل

الم!ىللا!مور

عىلها

أحمد!المهندسللواء
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....وعلبه

مدملاررهن!ائجإلىلقودنأالإنجليهللنصوصالنقلايةالدراسهفإن

منها:

أوالاستمراراليخطتهتفتدرمفككأدبمفهوماكتسابا-

اللجدلد.

واللقلدراثللحلثابلهغرالانجيليهالمنصوصلللأكصأ!تبلو2-

بالغةنتائجاليبالضرورةتؤديالموضوعهذافيالتفسيريه

ببعض.بعضهاالنصوصمقابلاتغدخاصهالخطورة

الاناجيللمللادالمعاصرالدلنيالتاريخعنالمعلومأ!بعضان

الدارسالمئاملالقارىءلبلبلاللا:يالادبهذاسمأثبعضلوضح

وتأليفلمتحرلرالمبشرونمنهأنهلالليالمصادرصالبحثفيجب

هذهتارلخكأناذامالراسهبمكانالاهميةهنانهكمانصوصهم

المليالمصفا!بعضشرحعلعيلمحادرااسلقرارهابعدالنصوص

والمتغير؟!المتجدد!رنافيلقدمهأ

بطرلقةواختلافهاالمصالرلعددلمشكلةالمكنيسةأباءتصديلقد3-

العقل!اختلالعنناجمأذلككانإنالريلست"وسطحلةساذجة

الغروربدافعذلكدالمواأنهمأم!المخرفينالعاجئزتقويمنأنوع

(؟إ)913اللهأسرارعليالأمناءوحدهمانهمنعتقدحتيوالخبت

نسمحلامابمعجزاتصلهلمهاالتيالانأجيلرواياتمنكثلر4-

جدأفليلعليألانأجيللحتويكما.تجريبيعلميتعللقبأيمطلف

العلملةالمعطيا!معمقارنةاليلقودأنشم!طعالحيالمفقراتمن

نفعصرفمادلهبظاهراتتتعلقالمعجزأتهذهانكماالمحديثه.

التيالمياةصفحهعلىالمسيحكمشيالطبيعيةالقوانينهاصقعلى
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شجرهوتجفيف12قأنا11صوسفيكماخمرالىالماءولغيير.لحملة

عليها.والعاءلحظةفيالنين

يقلاومماالمرءيدهشولا،بقدرتهاللهفيهايلدخلألاحداثوهذه

بالنسبةكنلكتكنلموإنكمعجزاتلالئهسانوتبدو.فعلهعلبىالله

الشعرممشطنظيفاالدوامعلييصورسموعفإنذلكومع.لله

العود.مستقيمالليابنقىالاهابصقيلمرجله

جعلهوحدهوهذاالهواء.فيمنزلقهوكانمأسكونحولهومن

يمزواأنيستطيعونلاالذينالمناس.منالكثيربهيؤمنلاوهمأ

غيروالدجلدهاللحسينإضافاتزخرفوببنالمقصهلباببين

الاجزاءأنالجالزومنبغباءالمتبلل!نبعضيضيفهاالئيالموفقه

فاذاالطراز.هذانفسمنواضافاتاسدطراداتالاناجللمنالاولي

أنفسناوجدنا.العسيرةالاضافالاهذهمنالقصةهذهجردنانحن

العاطفؤالمحساس!ة.مرهفالجد.موفور.الانسانيةمكتملكالنازاء

ولكنهابس!طهجديدةمبأديءالناسيعلمالسرلع.للغضبعرضة

عنوغنيالسماءمملكةومجيءالمحبةالعامهالربابوةهيعمدقة:

-العادياللفظهذأعليهنطلىانلناجازانشخصا-كانانهالبيان

ويملؤهمالاتبأعاليهيجلذبفكان.القوهبالغهشخصيهجأفبيةذا

وس!ة.اللهصلواتعليةوالشجاعهبالحب

المسيحيسوععرفالاناجللدوأنواالذينالكتابمنلااحد4-

بطرسهوالتلاملذمنالاناجيلراىالذيوالوحددحدلئه-أس!معأو

شلطأنبانةلسوعوصفهوالذىمراتثلاثللمسيجالمفكرالرسول

عليفشهأدتة.الصليبعليالممسيحمكاننفسهيضعانرفضودد

يهتملانهلحسوعمعئرةفهوفيها-مشكوكحتياومطعونالاناجدل
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لله.بمايهحولاللناسبما

كانبينماالقديمه.اليونجانيةباللغةألاناجيلجمعكتبت5-

لقولكماانذيكاليهودبلادفيالمنتشرةالاراميةباللغةيتكلميسوع

لمااللي..الليكائلا"!يمبصو!يسوعضرخ45('/7)متي

11تركئنيلماذاالهبىالهيأي"بقولةالمؤلفولفسرهاشبقنني

1111الأبوكربفا APOCRYPHES

ىأاعمد!كدالاسفأرللكأوالكتبهذهانالانسأنيتصورقد

رج!قبلمنواحدةقائمهوفيواحدهلفعهمقلسةقأنونيهاصبح!

المسكونده.ومجأمعهماللاهوات

مء32عامالمسكونعن!قيةمجمعانعقدفقدفلك.خيهرالواقعلكن

باسدانلقلهملينةفيكسطنطينالرومانيالامبراطوررعليةلح!

قداستهافيالمشكوكالكتبفيالامرللحق!ق)لركيا(.الصغري

أوالعبرىالاصلعليالسبعينيةالحرجمهبهازأدتالتيللكسواء

سفرتسللموجربالمجمعهذافقررالجديدالعهداسفارمنيخرها

هذاعليأ!جيروم"كتبهاالثيالمقدمةمنذلمكويظهرفقط)يهوديت(

المقلسالمكتابلرجمالذياللاهوتيفلكهوجدروموالقلسىالسفر.

م404سنةالقدلمهالالقينيةالملغةالبىأيونانلةالسبعلنيهالمنسخهمن

الئيالوحيدالمقدسالكتابهيوكان!VULGATEنسختةوسمل!

التيوهيالفولمجاتاعنمأخوذهأم46ءسنه"ترنتمجمعاقرها

OFFICIALالمسمبىالمقدسالمتابصارت BIBLEالمرومانيهللكنلسة

المكائوللكية.

منبهامسلمغ!رهىكمافيهاالمشكوكالأخرىالأسفاروظلث

حكمفلأ!رم364سنه11الوديسحامجمعأنعقدانالىنيقيه!جمععلمأء
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هى:اخرىسبعةبأسفارالشمللموجوبعليهوزادالأولالمجمع

الثاندهيوحنارسالة3-الئاندهبطرسرسالة2-ا-استدر

يعقوبرسالة6-دهوذارسالة-oالئالثةيوحنارسالة4-

لوحنا!روياسفرع!الأبقاءوقرر.العبرانيينالى7-الرسالة

الكنيسة.منمسلموضحرفيهمشكوكأ

المجامعكرارأتاقروقدم793سنة"قرطاج"مجمعأنعقدثم

أخرىمرةللإنعقادلمحرطاجمجمععادعندماعليهاوزادالسابقه

هى:أخرىاسفارسبعةأوغسطدن"المقثلس"بزعأمهم91fسثة

الجامعة-4باروخ3-طوبلا2-الحكمة-أ

يوحنا.رؤيأ7-المثانىالمكابيين6-الأولالمكابيين5-

أرم!انالبباروخلأنارميامنجزءأباروخالمجمع!وقد

أرمياضمنوجعلوهحدهعلىبأروخسفرأسملكلبوافلموخليفته

بينبهامسلمفحهاالمشكوكالكتبصار!المجامعهذ؟أنعقأدوبغد

البرولستانتفركهظهرلاالىانسنةا026مدهالممسيحيينجمهور

الكلبهذهانوقالواالمسكولنلهالمجامعهذهحكمفردواام52أعام

1(.)42بهامسلموغيرالردواجبة

هىتكنلمالمقدسالكلأبيلضمنهاالتىالأربعةوالإناجيل

المسيحىالعصرمنالأولىالقرونفىدون!التىالوحلدةالإناجلل

وفقأالإناجيل11عليهيطلقمابينهاومنالكثلرهناككانفقد

بهألتكلمكانالآرامله-اللىباللغةدونلااعملوهىللعبرانيلن

القرننهاله.وفىالمناصرلونيسدخدمهاوكأنالمناصرى-يسوع

ضمنالجديدالعهدأحلواهأالأربعةالإناجللفانالمللادىالئانى

اسفارأوهرطقا!غهأأعلنوافقداالإنأجيلبالمحىأماالقانوندهالكئب
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الكلبلحدداللىالسلطههىالكنيسةأن"أبوكرلفا"قانونيةغرخفيه

1(.43إالأبوكريفاالقانوندةجمرالكبص!القانوندة

قبلمنهاوانتشرسادماوأولالمتداولةالكتاباتأولانوالغرلب

يكنلمأم04عأمقبلأنهرأيناولقد.بولسرساللهوالإناجيل

الكلأبا!منمجموعةوجوديعرفمنهنأكبأنيشهدمأهناك

حتىالإناجيلعنالمعلقينبعضلكبمماعكسعلى-الإنجيلية

الإناجيل-صفهلكسمبحتىأم.7عامانتظاريجبأليوم-ولكن

العصورفىكثيرلداولهناككاننعمكنسط.بهالمعترفالأدب

بهايعتدلمأنهغير-المسيحعنكلابا!منللمسيحيةالأولى

ومنبأخفانها.اوصتالكنيسهان.كماالصحةبصفةجديرهككتابأت

IYس!11المزورةالإناجللأسمجاءهنا OFعم!ه)س!ك!ى

GTOSPELS.

كانتلأنهاجلدابهايحتفظمولفاتالنصوصهذهمنبقىلقد

هذهومنالمسكونلهالترجمةلقولةماعلىالعامبألتقديرتتمدع

DIDACHE)الرسولبرنأباالقديسرسالةالمولفا! DE BARNABE)

ولمعنفأ.أكثربشكلأسلبعد!قدغيرهأآخرىنصوصهناكولكن

فقدللخطأناقلهتعتبركأن!ولانهاالأجزاءبعضإلامنهأللبق

الممؤمنين.أنظارصأخفت

قربعنيشبهكانماالمؤلفاتهذهمنفهنكفلكبرغم

واناجيلالناصرييناناجيلمئلكنسيأبهاالمعترفالاناجيل

هذهوبعضبرنأباوأنجيلتومأوأنجيلالمصريينوانأجيلالعبرانيين

الشعبىالخل!انلجهأخرافدهعل!طفأصيلتحتوىالمزورةالاناجلل

للسخريه.حقأتدعوالتفاصدلهذههذهوبعض
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الاناجللكلفىالفقرا!هذهمثلنجدانالضأالممكنومن

فقرا!نجدانيمكنإذاالأبوكريفا(المزوره)أوبهاالمعترفسواء

للمسيحلةالأولىالعصوركلابا!كلفىالجدلةالىتفنفرإنجللية

بهذهالأعدرافبشرفيتحلواانالإنجيلدينالمعلقدنعلىولكن

الحقاث!.

المكنسلةالمجامعقادتوكئرتهاالمسيجعنالمرواياتوفرةوامأم

كانوربماالإنجلليه.المؤلمفالامنالكئيرلاستبعادمتباعدهاجراءا!

فىلتدخلالإناجيلمنبأربعةفقطاحتفظلقدانجيل1(5حنفث)0ما

منسممىماتشكلوالمتىالجديدالعهدكلاباتمنرسميةقالمة

()132كنسيأ.بهاالمعترفبألكب

الى(بيروتا989طالمقدسللكتابالحثلثةالمقدمة)تقول

نفبلاتتقبلهاالكثيسةجعلماالباطنىالوضوحمنفيهامولفأتجانب

بعضلذكرهاالمحائرة"!االمؤلفا!منكبيرعددهناكمنه.لابدلما

هنظرداليهاينظرغيرهمأنحببنفىكانونيهلأسفارذكرهمالأباء

بطرسورسالةالعبرانببنالىالرسالمةشأننلكمفلدهمطالمعهالى

جرتمؤلفاتايضأوهناكودهوذايعقوبرسالمهمنوكلالئانية

الممقدسالكتابمنالهاعلىالوك!ذلكفىبهألستشهدانالعادة

أخرجتبلالحالتلكع!زمنأتبقلمالقانونمنجزءثمومن

وغوانهاهرمأس"1لمؤلفجرىماذلك.القانونمنالأمرآخر

رؤياوبرناباورسالهالاولىافليمنص"ورسالة!اوللديداكى"الراعى/111

التطور...مراحلجميعمفصلاتحبعانتتبعانالىحاجةولا"بطرس

القانونفىلدخلانلهايكتبلمالتىالمؤلفاتذلكبملرلحظولم

جملعبرنابأبهتقديررسالةأوكألديداكى-،بعضهاحظىفأذاالكنسى.

http://kotob.has.it



فإنالقانونالىيدخللمانهمنحسنهحالهفىفحفظالكنائس

عناشدئتحيهنحىالصفاتبللكلتحللمالذىالاخربعضها

لملماذالبينالذىألأمرللضياععرضهفأصبحالمكنسيالاستعم!

الى(باليونانية)خفيةالمنحولةوالمولفاتا؟اكليلةآثأرسوىمنهيبق

جدأئمينةمؤلفاتتزاللاالعامةكيمتهامنيكنمهمأالجديدالعهد

.م.11قوالثالثالمثانىالقرندلنفىالدلنلةالآراءتطورلمدرس

ضخمكمأخئفاءعلى)بومار(ا/لأبمعنأسفأنإلانسئطعولا

المعترفعنأهميةتقللامزوره.الكنيسةأعتبرلهاالتىالمكتبمن

كئابهفىمناسبأمكأنأيعطيها)بومأر(الأبولكنلزلدربمأبلبها

الرسمية.الإناجللمعجنبالىجنبا11المتوافقةالأربعةالإناجيل11

الرابعالمقرننهايةحتىبالمكلباتموجودةكانتالكلبهذهانبل

لالنهاجيلالكاملةالمخطوطاثاقدمالمعصرهذاالىوترجعالمللادى

وأقدموالثانىالئالتالقرنالمىترجعبرديا!الىبالأضأفة

"CODEXباسملعرفانيونانللانمخطوطتانهمامخطوطتين

وباسم.البابويةالفاتلكانبمكتبةمحفوظئانوهما

CODEX SINAITICUSالمخطوطههذهولحتوىسيناءبجبلاكتشفت

(.)133البريطانىبالممححفمحفوظةوهىمزورينمولفلنعلى

المنحولةوالرؤىوالرسائلالرسلوأعمالالألاجيل

:م"9891بلرو!طالمقدسللكتابالحثلئةالمقدمة"تقول

الآدابضمنلمحزانالمتعبدرفىالدكةلقصدلمإذاللمرءولمكن

الأسفأرأصنأفمختلفتشأبهالمؤلمفاتمنفئاتاربعالمنحول

ولن.منحولةوروىورساللرسلوأعمالاناجيلففاكالمقانونلة.

النأصرييناناجيلنعرفولا.المؤلفاتسولمجعضهنايذكر
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علىوهىالكنسمةآباءمنهاأستشهدمماإلاوالمصرللنوالعبرانيين

منها.وردمأنحكمانيسعناماقدر

بهاالمعترفالقانونلة-الأناجيلالىقريبهبصلهتمتمولفاور

تشملسارتونجورجالمؤرخولقولالمسكونلة-بالمجامع

:-الدينىالقصصأوالدينتتناولمختلفةأسفارأالأبوكريفا

حوألىالوأثعةالفئرهفىلألملفهوزمنطوبياوابنهطوبداسفرأ-

اليونانده.باللغةمصرمنيهودلأرجلاكتبه.مأق00-275

المكأبيينحروببعدالعبربهبالملغةكتبهيهودبتسفر2-

.م.أ!05حوالى

باللغةالقصةهذهكتبتيهودلهفتاهقصةوهواسليرسفر3-

الملرجمةفىأستيرسفرودختلفاق.م-ء152.حوالىالعبردة

المترجمةوفىالعبريهالمتوراةفىالنصعنظاهرأأخلمأالأنجليزية

المسبعلنلة.

عليهايطل!-الكاتبعزراالىسسباللىالث!ةالأسفار4-5-6

السفرعلىعزرااسمنطل!انوالأفضلESDRASاسمالحونانيةفى

نبقيأنفالأفضلالآخرأنالسفرانوأماالقدلمالعهدفىبهالمعترف

بهاالنعترفالأولىالتسميةصلهالفرقةالقديمهاليونأنيةاللسمية

ق.م15.حوالىمصرفيباليونأنيةكتبتأنهاويرجحعزرا-أى

8iسنةحتىواحدأكتابأونحميأعزراالسفرانظلوقد iأماما

يعرفانالسفردنهنينفإنVULGATEال!يندهالترجمه

الابوكريفلانالسفرانوأماالئاني.عزراوسفرالأولعزرا-بسفر

المرابع.وعزراالثالثعزرابسفرالاتينيةالترجمهفيفلعرفان

حواليلأليفهوزمنتأريخيسفروهوالأولالمكابيينسفر7-
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الترجمه.فيوحفظالأصلفقدوددبالعبريهكئب.مق09-07

55حوالىالاسكندريةفيبأليوناندةكدبالثانيالمكأبيينسفر-8

11.ياسون11أسمهبرقةمدينهمنرجلالمسفرمؤلف.مق

ويعني.مقالأولالقرنكلابلهلاريخالثالثالمكابيينسفر-9

بطليموسعهدفيالمصرييناليهودباستشهادويهتمبالقصص

الئلافالأسفارهذهتشملالسبعلنيةوالمئرجمةفيلوباتر"11المرابعا

فقط.سفرينفثدئمملVULGATEال!ينلةوالترجمه

قبلالأخيرالقرنفيباللونانيهكئبالرأبعالمكابيينسفر-01

المروأقية.للصرسةمنيهوديكتبهالمسيحيةظهور

تلخيصكتأبوهومتأخرسفروهوالخامسالمكابيينسفر-11

11.البسدطة11السريانيهوالترجمةفيظهر

11.الصغحرالمئكولنسفر11ويسمىالملوبيلسفر-12

.أخنوخسفر-13

سكهدفيكتبيعقوبأولاداىعشرالألثىالآباءوصايأسفر-14

فيأثرالسفرولهذا.مق401أ-4rحوالىهرقانوسيوحنا

الجديد.العهدككتابات

الفترةفيكتبتالابوكريفلةالاسفاروهذه.موسىصعودأ-ء

اليونانيهالتراجمفىمعروفه.مق5.إلى051بينالمواقعة

الأرامي.أوالعبريباللسانأولأكتبتكونوقدواللائينيةوالحبشية

الممعروفةالانكليزيهاللرجمةفيالأربعةالأسفارهذهنجدولا

أم.161جلمسالملكبلرجمة

GREEKمنسيصلاة-)6 PROSEUCHE MANASSE!يMANASSES

بألميونأنيهكلبالأصلفرلسيةكانتربماوندامةلوبةصلاةوهي
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أسرةق.م(296963-)اليهودملكومنسي!.م5ءا-55بلن

رحمةواسللزالتضاي!منفاهوفيبأبلإلىبهوجاعواالاشورلون

ألاياماخبارفبىوجأء.منسيبصلاةبعدفيماعرفتبصلاهالله

أمامجدأوتواضعإلههالربطلبمنسيتضالىولما33/12الثاني

لضرعه.وسمعلهفاسئجابإليهوصلىآبانهإله

سمأهوفدسيراخحكمةولسمىسيرأخبلنلشوعحكمهسفرا-7

كتبسيرا"ابن11كلابالتلموديونويسماه11الفاضلهالحكمة11اييونأن

فياليونانلةالىترجمتأليفهمنسنة05وبعد.مق185حوالى

ق.م.132سنهمصر

رفعهأالتيالصلاهمعالمصلاةوهذهالثالثهالغلمانصلاهأ-8

اليسوعية.العربلةال!رجمةفى(3/2309-الاصحاح)عزريا

017حوالمىألىعزرياصلاةزمنيعودوحمد.شكرصخافانهمأ

ولرجمتابالعبريةكتبئا.مق15.حوالىإلمىالغلمانوصلاة.مق

السبعينية.المترجمةفيلادرأجهمااليونأنيهإلى

الفهاالفريسينمنيهوديالقصةكابحلقياابنةسوسنةثصهأ-9

اليونأنلة.أويهبالعبرالميالدقبلالأخلرالمقرنفي

إلىالقصةتألميفزمنولعودبعلقصىأىوالتنينب!قصة0-2

سفرآخرفيوورد!باليونأنيةكئبتانهاالراجحومن.مق1..

سفرعلىأقحمتالليالثالثألاضافاتوهذهالسبعينيهالترجمةفي

اليونانيةإلىلرجمتهاأعأدأونقحهأالسبعينلةالئرجمهفيدأنل!

وأما".ثيودوتيون11أسمهسينوبهأوأفسسأهلمنيهوديرجل

فإنهألابوككريفاأوالمسيحيةالترجماتمختلفاعتمدئهالذيالنص

فيالواردالنصمنلا11ثيودوتلون11اليهوديعنمأخوذنص
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r(1)4اليونانيهالسبعينيةاللرجمة

.إصحاح03وعددهاالشكرترانيم21-

؟ا!م.أبناءضدالنورأبناءحرب-'2

هذهترجموقدالمسلحيةالتعاليمتشبهومحتوياتهالسلوكسفر23-

الكلأبمعهدمن11فورولانددي11الدومينلكيالابالثلاثةالوثالق

أصلمنم4791سنة"هاردنجج.لانكستر11ومعهبالقدسالمقدس

روابيمنكهففيبدويلخماكتشفهاالليالئاريخد4الموثأئ!آلاف

المل!.البحر

النبي.نأئانأخبارسفر24-

الشدلوني.أخيأنبوةسفرء2-

فيألاسفاروهذهنباط.بنيربعامعلىالمرائييعدورؤى26-

مخرجوكان9/92الثانىالايامأخبارسفرالمقديمالعهدمن496ص

سليماناموروبقيهالارأضيجملعومنمصرمنسليمانخيل

نبوةوفيالنبيأناثانأخبارفيمكتوبةهيأمأوالأخلرة.الأولى

وردكمانباطبنيربعامعلىالرائييعدورؤىوفيالشيلونيأخيا

اللهنعمهالخورىترجمهمارونىالقس11الالبابذخمرة11كئابفبى

ببيرو!الكاثوللكيهالعموملةبالمطبعةم1882سنةطبعةاللبناني

وهي:الابوكرلفأالأناجيلمنمجموعة

كنسيأ(المعلمد)غيرمتىانجيل28-القديسبرناباانجيل27-

القدس!لعقوبانجيل03-الابيونللنانجلل92-

القدس!نيكودلمانجيل-32المقديستوماسانجيل31-

التذكرةانجدل34-للالمسالسبعلنانجدل33-

لبطرسالصبوةانجلل36-العبريينامجلل35-
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المصريينانجلل38-المحيأةانجلل37-

أومركدونمرسيونانجيل4-0مانيانجيل93-

المعراجكلاب42-المشاهداتسفر41-

لستمنتكتاب44-الاسراركتأب43-

الاقرار.كتأب45-

فهرستلنثنام813سنهطبعة11اكسلهومو11كتابفيوردكما

المسيجيسوعالىمنسوبهانهأالمسيحيينكلاماءذكرالتيالكتب

وهي:

بطرسإلىرساله47-آديسهملكأبكرسإلىرسالة46-

وبولس

زبورهرسالةA-4والموعظالتمثللا!ككلاب48-

المسلجرأسمسقطكتاب51-والسحرالشعبذاتكتاب05-

السماءمنسقطتالتيرسالله52-0وظنرهاومردم

53وعددهامريمإلىالمنسوبه) )-Aاكتالثس!.الىرسالتها

سلليأنسيإلىرسالتها54-

وظئرهأمريمكتأب56-مريمرأسمسقطكلأب55-

المسيحصجزاتكتاب58-وحثيئها.مرلمتاريخ57-

ومح!ها6والكبارالصغارالسولاثكتأب95-

بطرسإلىالمنسوبة)السل!مانيوالخالممرلمنسلكتاب0-6

.(11وعددهأ

بطرسأعم!6-2بطرسإنجيد1-6

كليمنسالىرسالئه64-النانيهبطرسمشاهدات63-

بطرسلعليم66-بينواىبطرلب!مباحئة65-
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بطرسصلوةاداب68-بطرسوظ67-

بطرسقياسكتاب07-بطرسمسافراهكتاب96-

"(9و!دهايوحناإلىالمنسوبهالكب)

لمدوحعناالثانيالإنجيل72-يوحناأعمل71-

حللئيوحنا74-يوحنامسافرةكتاب73-

YO-مريموفاةكلاب76-حلدروبكإلىرسالله

الصليبمنونزولهالمسيجلذكرة

لوحنأصلاثأداب97-لملوحناالمشاهدا!78-

(5و!دهاالقدس!لوماالىالمنسوبهالكب)

تومااعملى81-توماإنجيل08-

تومأمشاهدات83-المسدحطفولياتإنجيل82-

تومامسافرةكتأب84-

(3و!دهاالقديسلعقوبإلمىالمنسوبهالكتب)

يعقوبصلاةادأب86-لعقوبانجلل85-

AY-وفاضريمكتاب

(3و!دهأمتلأهالىالمنسوبةالمكب)

AA-متياهحديث98-متياهإنجيلل

متيأهأعم!0-9

(2و!دهامرثسإلمىالمنسوبةاالكتب)

مرقسصلواةأداب29-المصريينانجلل19-

(برنياهإلىالمنسوبةالكتب)

برنياهإنجلل49-برنياهشنبيكتاب39-

(1)35تهيودوشنانجيل69-برنيأهرسألة59-
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أندرياهA-9أنلرلاهإنجلل79-

متىصلوةأدابأ-5"الطفوللاتإذجيل99-

فللبأعص!أ-52فللبإنجدلأ-10

كليمنتمآثوراتأ-40القديسبرلولمأهإنجيلأ-30

الاسكندرى

)136(لجاكالعالمنهايةا-60الكيمنتيهالفضائلا-ء.

لهلكهأعم!أ-80بولساعمدأ-70

بولسمشاهدأتأ-51لادوقلننإلمىرساللهأ-90

شمالونيقيأهلإلىالثالنهرسالتهأ-أأ

كورنثيوسأهلإلىالنالثةرساللهأ-12

جانبهمنوجوابهأإليهكورنثيوساهلرسالةا-13

وجوأبهاسنكداإلىرسالمده)4-1

بولسوزنا-61لمبولسالثانيةالمشاهداتأ-51

بولإنجيلأ-18بولسكشأنابيأ-17

الحيهرقيةكتابأ-02بولسوعظأ-91

(وبولمس)137بطرسسب!بري-'111

فيلبسإنجلل-أ23الحىانجيلأ-22

الرسلرسالةأ-25أندراوسأعمالأ-42

بطرسرؤلاأ-27لهرماسالراعيرؤىأ-26

الديدأكي-921بولسرؤيا-821

(اقللمنطس)138رسالةا-03

عمالاليلإنجيلأ-32نيقوديموسإنجيلأ-31

الانكراتيينانجللأ-3!الكم!إنجيلأ-33

http://kotob.has.it



هسيشيوسإنجيللأ-35

استفانوسرؤيا137-

باسيليوسإنجللأ-93

أبللسإنجيل141-

مأئياسإنج!ل143-

يهوذاإنجيلأ-36

ثداوس%نجيلأ-38

ماركيونإنجيلا-04

ناسدنسإنجلل42-1

(1)93برئولماوسإنجللا-44

حكمكلابأتكلهاوالرؤىوالرساللالرسلواعملىالانأجيلهذه

هذهفعلتولمحدالاخفاء.مستجوبهومزوره11منحولة11بأنهعليها

والئيالمكنيسه-فيبالوحدهألاهتمأم!اءتح!اللونان!ه-الكنسمة

ولممالانجيليالأدببقطعقامثوالتيالرسولبولسيدعلىولدت

وبعضبولسورساللواعم!القانونيهالاربعةبالاناجللألاتحلفظ

الأمر!اجلاسلونلا11البابأأصدرم294سنةوفيبترددالرسل

قنونيئهالعدممطالعتهاعنالمنهىالكتباسماءببيانالبابوى

للقدس!المسدح"المسمىليسوعالصحدجالانجيل11منهاوبالطبع

الرسولىءاللاوىبرنابا

الرسولبرنماباأ-الفديس

عمرامابنهأروننسلمنالملاصىالواظبنبرنابايوسفماهو

المعلميقول.القبرصيعشرالألثىالناصرييسوعل!يذأحد

هبمرا!أشتهرمسيحيمعلمBARNABSASبرنابأ11البستأنلابطرس

برنايالقبئمجوزغأوجوسيالأصليأسمهوكانالرسوللبولس

اللعزلة.ابنأوالأنذارابنأوالثبوةابنمعناهأسريانلهكلمةوهي

ئمنهودفعفباعهملكلمهواكيطيهوديينأبولنمنفبرسفيولد
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البستاني(موسوعة362صجه)"العموميالمسلحيينلصندو!

(.'JJ"aولقهنقيأطاهرأوكأن 94jوالمؤتمنالأمينوالشيخونبي

رسلعلىوالممنفقالسموا!ملكولاالمقلس!الروحمنوالمملالىء

المدعويوحناخلزفس()با!هالناسبلندعىالذي.يسوع

ولمكانلهوصايألأجلهأختلمالذيبرنأباأختبنومرقص،مرقص

وفينيقيةوقبرصصأنطاكلهإلمىبعثوهوأمانلهالتلاميذبين

هذاليدرسبرنأبايدعىمؤتمنبرسولأنطاكيهإلىبعثوأوطرطوس

الاتباعحماسأنغدروالقلقالشكوكأثارانهيبدوالذيالمودف

انتشأرظأهرةفىرأىالذينفسهبرنأبأإلىاننفلأنللبثلمالجدد

هذهبمواصلةعميقإخلاصفيجهودهكلفودفإلهيهنفحةالدعوة

طرطوسإلىورحلالتبشيرىالعملح!فيالملفرةالمبادأه

فيللشركهانطاكلةإلىبهوعادشاعول()بولسيقيمكانححيث

فسمع22فقرها1اصحاحالرسلأ!لىفيجاء)014(عمله

إلىيجلازلكيبرنابأفأرسلواأورشليمفيالتيالكنيسةآذانالخبر

فييثبدواأنالجميعووعظاللهنعمةورأىأتىللماالذيانطاكلة

القدسالروحمنممتلئأصالحأرجلاكأنلأنهالقلببعزمالرب

إلىبرنأباخرجثمغضير.جمعالربإلىفانضموالإلمأن

فحثانطاكبةإلمىبهجاءوجدهولمما.شاولمنلميطلبطرطوس

ودعى!يرأجمعأوعلمأكامملهسنةالكنيسةفياجتمعاإنهما

62فقرة4الاصحاحفيوجأءأولأانطاكلةفيمسيحيينالتلملذ

وهوالوعظابنيترجمالذيبرناباالرسلمندعىالذيويوسف

ووضعهابالدراهموألىباعهحقللهإذ/كأنالجنسكبرصيلاوى

برناباورجع..13فقرها2الاصحاحوفيالرسلأرجلغد
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الملقببوحنامعهماوأخذالخد!مةكملابعد!مأاورشلحمنوشاول

برنأبأومعلمونأنبياءهناكالكنيسةفيانطاكلهفيوكأنمردس

الروحق!ويصومونالربيخدمونهموبلنما-بطرس-وسمعان

فصاموا.إليهدعوتهماالذىللعملوشاولبرناباليافرزواالقدس!

معوكاناطلقوهما..ثمالاياديعللهماووضعواوصلواحيننذ

وشاولبرنابادعافهذافهحرجلوهوبولسسرجيوسالوالى

منكثلرتبعالجماعهانقضتولما..اللهكلمةيسمعأنوالتمس

ولقنعانهملكلمأنهمكأناالذينوبرنابأبولسالمتعبدينوالدخلاءالمد!ود

تكلواأنيحبكأنوقلاوبرنأبابولس..فجهراللهنعمةفييثبتواأن

غيرأنكموحكمتمعنكمدفعتموهاإذولكناللهبكلمةأولانتم

أوصاناهكذألانالأممالىنلوجهذاهوالأبدلةللحلوةمستحقين

حركوااللهودولكن..الكورةكلفيالربكلمةوانتشرتالمربء.

سكلىاضطهاداوأثلرواالمدينةووجوهالشرلفاتالمتعبداتءالنسل

41الاصحأحفيوجأء..تخوفهممنوأخرجوهماوبرنابابولس

ربنالدعونفكانواإليناونزلوابالناستشبهواالآلهةان)2فقرة

مزثأوبولسبرنأباالرسولانسمعفلمأ..هرمسوبولسبازفس

لمماذاالرجلىألهاوقائللن:صارخلنالجمعإلىواندفعاثيابهما

منلرجعوااننبشركممثلكمألامتحتبشرأيضأونحنهذاتفعلون

وكلوالمبحروالارضالسماءخلقالذيالحيالآلهإلىالأباطحلهذه

دربه.إلىبرنابأمعخرجالغدوفيهها..ما

وبولسبرنابأيسمعونوكانوا12فقرهأ5الاصحاحوفي

بواسطت!الأممفيوالعجائبالآياتمناللهخلقمأبجميعلحدئان

هنهمرجلينيختارواانالكنيسةكلمعالمشألخالرسلرأىحيننذ
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بنفسصرناوكدرايناوبرنابابولسمعأنطاكلةإلىفلرسلوهمأ

وبولمسبرناباحبلبنامعإلميكمونرسلهمارجليننخدارانواحدة

بولسأما..المسيحيسوعربنااسملأجلأنفسهمابذلاقدرجلين

ألضأكثيرلنآخرينمعويبشرانلعلمانأنطاكلةفيفأقاماوبرنأبأ

كلفيأخوئتأونفتقدلنرجعلبرنأبابولسقلىألامبعدثمالرببكلمة

معهمايأخذاأنبرنابأفأشارهمكلفالمرببكلمةفيهانأدينأمدينة

الذيأنلسدحسنفكانبولسوأمأمرثس..يدعىالمذيلوحناأيضأ

معهما.يأخذانهلاللعملمعهمالذهبولمبمفدللهمنفارقهما

أخذبرنأبأالأخر.أحدهمافار!حلىمشاجرهبلنهمأفحصل

سللاففاختاربولسوأمأ.قبرصإلىالبحرفيوسافرمركس

سورلهففيفاجدازاللهنعمةإلىالأخوهمنمسحودعأوخرج

المكنائس.يشددوكلليكية

منانطاكيهفيجدالحدثولما"البستانيبطرسالمعلميقول

لطرحالكيوبرنابابولسأرسلالأمممنالممرلدلنختانجهه

الحكمعلىالمشابخهملقرارهفمااورشليمفيالمشايخامامالمسألة

معأيسافراانوبرنابابولسقصدثمضرورىغيرالمختانبأن

أخلهابنمعهيأخذأنبرنابافطلبالتبشلرلأجلأخرىسفررة

أنبعدفيماذكرقدولكنمعلنجمرلمسبببولسيرلضفلممرقس

بولسثونمعهالفواقدكانفربمالبطرسخاصارفلقأكأنمركس

منجههوبرنابابولسبينالجدالأنوالحاصلالختانمسألهفي

أنفصالهمأ.إلىأدىحتى2شديدكانمرقس

ماإلاالئحقيقوجهعلىبرنابأعنلقدمماغلرشىءيعلمولا

كأنأنههنهفستنتجبولسرسأئلبعضفيالعرضبطرلقفيكر
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ولكنغهكثدرةرواياتويوجديده.بشغلكبولسنفسهيعولصبأ

جملئهاومنالسادسالقرنكبلماإلمىمنهاواحدةارجاعيمكنلا

ورجموهالخارجإلىفجروهسالميسمجمعفيالتبشيرحاولأنه

وانمسعاهمفحبطجسمهاحرا!جماعهحاولوأنهماتحتى

المسيحيونبهتفرقاطهادفثارمغارةفيودفنهجسدهخلصمرقس

البسلانى.موسوعه363صبه!ادفنهمكانففقد

الروماليبولسمعالخوىبرناباالفديسموفف

لدينهمعدوأتهمنكانمابعدببولسليئقوأكانوأماالتلاملذلعل

ليقللوهأليهودلشاوركثيرهالمتم!ولما32فقرة9الاصحاحففي

وليلانهأرأأيضأالابوابيراقبونوكانوأبمكيدلهمشاولفعلو

ولمم.سلفيالمحاهمدللنالسورمنوانزلوهلمللاالمدالميذفأخذهليقدلموه

لخافونهالجميعوكانبألل!يذ.يلتصقأنحاولأورشليمإلىجاء

وحدثهمالرسلإلىوأحضرهبرنأبأفأخذهتلميذانهمصدقينغير

دمشىفيجاهزوكلفكلمهوأنهالطرلقفيالربأبصركيف

نمأولاعرفهالذيبرنأياولولاويخرجيدخلمعهمفكانيسوعباسم

سوىبهاالمحدودالمئالملذمجتمعفيليجدلكنلمثانيأبهعرفهم

حلىاستطاعلماأيضأبرناباولمولا.والتشككالحذرنظرات

وقوةبولسبحماسةالقديسهذاعجبفقدالمجتمعبهذاألاتصال

وألاعلرافأسلقبالهرألاالذلنولعقوببطرسإلىبهفساريقلنه

وأخرجاسرعليقائلافرأيته22ألاصحاحفيجأء1(41برسالله)

همياربيفقلتغي.شهاللكيقبلونلالأنهمأورشليممنعاجلا

بك.يؤمنونالذلنمجمعكلفىواضربأحبسكنتأنيلعلمون
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2.بعيدأممالىسأرسلكفانىليذهبفق!

بجامعهالأدلانلاريخثسمرثدسجلندبلرشارلا.دلضلف

المزيدحيالهعننعرفويالملتناألمعيأ..رجلابرناباكأنباريس

بينصيهسىكلمةبنشريقاومبانبولسأقناعفيإليهيرجعفالمفضل

آسيافيكمبشرالعنيفةحياتهنلكأجلمنلبدأوبانالكورةأرجاء

.)()42اليونانوفبىالصغرى

المقرنرج!قالمةرأسعلىالنورعبدمنيسالدكتورولصنفه

أع!)بولسالرسولمععملبرنابأ11فيقولالمسسيحىالأول

أيضأرسولأولسمى(9/6واكورنثوس47-و46و3و31/2

ولاالقدماءعندمنزلهلمهاكان!رسلهوألمف(41/41أعم!)

11مكلوب11بقولهعنهونقلمتىبإنجيلفيهااستشهد.موجودةتزال

المقثسةبألمكتبألاستشهادعندالكلمههذهيستعملونالميهودوكان

الممسلحعجابوذكرالجديدالعهدأكوألمنبكثيرواستشهد

علىوالاقترأعبهوالاستهزاءولطمهجلدهوذكر2تلملذأ2واخدياره

وغيرالسماءإلىوصعودهالاسبوعأولفيوقلامتهلباسه

(1ذلك)43

برناباإنجيل

شدلدأاختالنهأواخدلفاالجملللهيحفظولملبرنابأبولسلنكرلقد

مرقسبرنابافأخذألاخرأحدهمافاروحتىمشاجرهبينهماوحصل

هذاوسببسللافأختاربولسوأماموطنهقبرصإلىبهوسافر

الناصرييسوعلمتعاللممخلفجديدبتعاليمانفردبولسلأنالافتراو

منقوموإنحدر04فقرةإلىأفقرةمنأ5ألاصحاحلقولكما

موسىعادةحسبلخسوألمإنأنهالإخوةيعلمونوجعلوااليهودية
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ومباحثةمنازعهوبرنأبالمبولسحصلفلمالخلصوأ.أنيمكنكملا

منهماخرونوأناسوبرنابابولسيصعدأنرتبوأمعهمبقليلهليست

ولماالممسللة..هذهأجلمنأورشللمإلمىوالمشايخالمرسلإلى

بكلفاخبروهموالمشايخوالرسلالكنيسهفبلتهمأورشليمإلىحضروا

منامنوأقدكأنوأالذينمنأناسقأمولمكن.معهماللهصنعما

يحفظوأبانيوصوايختئثواأنينبغيإنهوقالواالفريسللنمذهب

00نا0011 .. A5_-SL JAJAU

الشعبعنوأنلحتسابقاذكرتهمأعلىجديد-217ص

الملهإنالاعزاءإنجيلهمقدمةفيالرسولبرنابافيقول-الثالث

برحمتهالمسيحيسوعبنبيهألايامهذهفبىافنفدناقدالعجيبالعظيم

كئليرينلتضليلفردعةالشيطانالخذهاالتيوالآياتللئعلمالعظيمة

اللهأبنالممسيحداعينالكفرشديدبئعليممبشرينالنفوىبدعوى

الذىنجسلحمكلمجوزيندألمأبهاللهامرالذيالختانورافضدن

وهوالأسىمعألاعنهأكلملاالذيبولسأيضأعدادهمفيضل

ائتاءفيوسمعتهرأيتهالذيالحقذلمكأسطرلأجلهالذيالسبب

فيفتهلكواالشلطانلضلكمولالخلصوالكيللسوعمعاشرتي

أكتبهلممامضادجديدبتعليميبشركمواحدكلفاحذروأوعليهدينونه.

امين.لأبديأ.خلاصأاتخلصوا

كائبهأإنيق!برناباورسالمةالمبستاني"بطرسالمعلميقول

منهاواقتبسواالمسيحدةالمكنيسةأوائلفيصفتوقدبرنابأالقديس

و(الاسكندرىاكليمنض)مرارأ

وبقيت(ايرونيموس)و(أوسايبوس)وذكرها(أورلجانس)

فيعشرالسابعالقرنفى(سرمند)كشفهاحتىمنسلةقرونعدة
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نفسهالوق!وفى(بوليكربوس)رسائلمنلرسالةخطنسخةاخر

ديركورفي()فيمنهالاتينيةنسخه(ملنردوسغوهو)كشف

رئيسكانالسابقهالسنةوفي1645سنةباريسفيوطبعت

رسائل)إلىفأضافهامنهانسخةعلىحصلقد(أوشر)الاساقفة

ألافاللفلها(اكسفورد)فيحرلقةحددثتأنهإلا(اضكناطيوليء

وال!ينلةاليونانيةنسختهاطبعتددالرسالهوهذهمنها.أوجهبعض

إلىمرارأولرجمت(ولك)الانكللزيةإلىوترجمتهاتكرارأ

اليونانيةسرمندنسخةعنمأخوذةهىالترجماتهذهوكلألالمانية

الخامس.الفصلمنوقسمأالأولىالفصولأربعةناقصةكانتالتى

الفصولخمسةناقصةكأنتالتيال!دنية)كورفي(نسخةوص

نسخةسيناجبلمنتلشندرفأحضر9185سنةولكنالأخيرة

الرسالةلهذهنسخهوأحسنفصلا21إلىقسم!قدكامملهلونانية

وتفسيروحواشالمقديمة.المالثينيةالنسخهمع(هلجنفلد)نسخةهي

جرنال)فيثانيةوطبعت1865سنة(ليبسيك)فيطبع!وقد

البسئاني.موسوعة363صبه4861سنة(أمركاني

عامل!جيلترجمتهمقدمةفىسعادهخليلالدكتورويقول

وأنابرنابابإنجيلالمسمىالكتابهذاترجمةعلىا!دم!أم89.

عللهأقدملموإنبى.عاتقيعلىالقيتهاالتيالمسئؤلميةبخطورةشاعر

سواهامنإليهابنقلهأحقهيلغةعلىوغلرةللتاريخ*-مةإلا

متوخيأالوأحدبألحرفالإنجيلهذالرجمةنفسيعلىآليتخطو%

العباراتتنميىعنذلكفيمعرضأالاساليبواسهلالألفاظأبسط

الفصاحةعلىالتعبيرفيوالبساطةالترجمةفيالامانةمفضلا

كلمنمطاب!فهوالأصلعن!ولأقلفيهماكانمتىوالبلاغة
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ألايطالي.الأصلمنالمأخوذةالانكليزيهللترجمةوجه

عربينوبفىالإنجللهذافيهابرزالتيالأولىالمرةوهي

نأب(راغلونسدال)المحققالمعالمحضرةإلىيرجعوالفضل

المفاضلةالعالمةحضرهوإلىفنيسفيالانكليزيهالكنيسةمطرأن

إلىالإنجيلهذابترجمهليأذنااللذلنعقدلده(اراغلور)المدققة

الأصلمعحدينأاصدراهاالتيالانكليزيةئرجمتهاعنالعربية

اكسفوردفيكالرندنمطبعةأملنالفاضلحضرهوإلى8الالطالي

نادرأكتابأالقراءأيديبينووضعتالإنجيلهذأطبعالمتزمتالتي

.الشهيرةالمطبعةهذهبهاقامتالتيالخدماتأجلمنذلكفكان

لممممنالإلطالية.النسخةعلىعلزمنأولالايطالمية:النسخة

كرلمر()المستشارهوذكرهاالأيامتدرسولمأثرهااللاريخيعف

مأخذهاأمستردامفيودتئذمقيمأوكانبروسياملكمستشاريأحد

أقرضهافلاالمدلنةووجهاءمشاهلرأحدمكتبةمنأم907سنة

البرنسإلىسنوأ!4بعدأهداهاثم(طولند)إلى(كريمر)

مكتبةسائرمعأم738سنةالنسخةأننقلثثم(سافوىابوجين)

.الآنحتىهنكتزاللاحلث(فينا)فبىالبلاطمكتبةإلىالبرنس

فيالآنالمعروفةالوحيدهالمنسخةهىالإيطاليه:النسخةوصف

والآثارالذخأئرأنفسمنوتعدالإنجيلهذأعنهانقلالتيالعالمم

منرقيقتينبصفيحتينمجلدةسميكةصفخةء22فبىتقعالتاريخحة.

النحاسدةالصفرةإلىضاربأدكنلونهمأجلدانيغطيهاالمقوى

ذهبلهنقوشبهاوالحاغةتذهيببدونبارزنقشالجلدمركزوفي

البارزينالمجلدلنصنعمنلكونقدالمتجليدهذاألاشكال.متباينه

الدوقأسلقدمهمااللذين
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له.ملكأككانتالتيالممذكورةالنسخةللجليد(سافوىدى)

تبدواالمنسيج.متينهوهيالقطنبىبالور!ممعروفالمورقجميع

وهيدائرةبهأتحيطسفينةمرساةشكلإلىاستشففتهاملىالورقة

مشاهلرربعضقالكما)الإلطاليالورقلنوعممدزةعلامة

واالشركىالور!أنواعمننوعفيتشاهدولمم(الإخصانللن

التركي8

فبىنفععشرالنامنالقرنأواللفيوجدت:الاسبانيةالثسخة

فطمستالعفاءذييلالدهرعليهأجر.صفحة425وفصلا222

منهثلي(هلم)الدكتوراقرضهالمحدوكانرسومهاودرستآنارها

)الملدكتورلناولهانم(سايل)الشهيرالمستشرق(همبشلر)من

الانكليزيهإلىفنقلهااكسفوردفىالملكةكليةأعضاءأحد(منكهوس

أحد(هويت)المدكتورإلمىأم784سنةالأصلمعاللرجمهدفعنم

حرفبةترجمةالاسبانيةالنسخةهذهطالع!ولقدالاسأتذة.مشأهلر

الذكر.يستحقفرقأبينهاأرىولمتلكعن

النسخةمكتشف(سالل)المستشرقيقولاكتشافها:تمكيف

رسائلإلىعئروقد(فراملنو)أسمهلاتينيراهبهوالاسبأنيه

بولس)بالقديسفلهاينددرسالةعدادهأوفي(ايريناوس)د

القديسإنجيلإلىهذاتندلدهاسندارينايوسوأن(الرسول

الشغفشديدفرامينوالرأهبالحينذلكمنفأصبح(برنأبا)

اليمقرباالدهرمنحيناأصبحانهواتفى.الإنجيلهذاعلىبالعثور

المللادي.عشرالسادسالقرننهايهفى(الخامس)اسكش!البابا

كداسثهأجفأنعليالنومفغلبالبابامكتبهمعأدخلاانهالومافحدت

فكانالبابألفيقانالمىبألممطالعةالوقتلقطأنفرامينوفأجب
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نافكادنفسهالانجيلهذاهوعللهيدهوضعوالذىالأولالكتاب

أحدفبىالدفينهالذخيرةهذهفخبا.الاكتشافهذامنفرحايطرد

ذلكحأملابالانصراففاستأذنهالبابااستفاوأناليولبثردنيه

ثتلكانرعليفاعئتقعظيمبشو!طالعهبنفسهخلافلمامعهالكنز

مدونهوماإليفرامينوالراهبروايةهيهذهالاس!ي.الدلن

أعثرولمسايلالمستشرقروأهاكماألالطاليهالنسخةمقثمةفي

عهدسايلالدكتورانسويالاسبانيةالنسخهفقدانكيفدةعلي

طمسثمهويتالدكتورالميفدفعهامنكهوسالدكئوراليبترجمتها

أنرها.وامحيخبرهاذلكبعد

عليهاعثروالليالايطاليةالنسخةتكونأنالممكنومن

الراهب.اخئلسهاالتيعينهاهي9017سنةكريمرالمستشار

القرننهايةفيالخامساسكلشالبابامكتبهمنفرأمينواللائ!ني

.الميلاديعشرالمسادس

النسخةعنهأخذلاالذيالأصلهوفماكذلكالأمركانإذا

يصح.عللهالاجابةيسدح!للالكنصعبسؤالهو؟!الالطالية

الانجللهذاترجمةمنمعهيمكناللبىالعربيةبالهوأمشالاستبدال

السخحفةالأخكلاطهذهمتليرتكبلاأخريلمغةأياليالعربيةمن

اليهالمضافلقدلمحداليالمكالميقلبولاالهوا!قفبىتراهأالتى

الأمرعليأولفبىهيالمتبىاللعابيرمنذلكجمرالي.المضافعلي

بهكالمأعليينطبقأستنتاجوهو.قديمأيطالمىأولاتلنيأصل

الالطاليةالمنسخهخطنوعفيالنظروامعانالتدقيقبعدالتقاث

بأنالجزماليلوصلوافقدفينا،بلاطمكلبةفيالأنوالموجودة

واعشرالسادسالمقرنفينسخهاالبندكيهأهاليمنهوأنماناسخها
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أوطسقانيةنسخةمنأخذهاانهيرجحوانهعشرالسابعالقرنأوائل

أقوالوهيظسكانلة.اصلاسحا!أليهاتطرقتالبندقيةبلغةنسخهعن

اللكا!اعظمآراءذلكفيأخذاأنبعد)لوراراغ(ونسدال()لو

الاخصائيةالمباحثهذهفيحجهقولهميؤخذالذدنالايطاليين

عليمبن!ىعربياصلعنمأخوذةالايطاليةالنسخةبأنوالقول

ذكريردلمانهنم.للاطجيلعربلهنسخةعلييعلزلملانهالسماع

العصورفيسواء.المسلمينالكتابمشاهيركلاباتفىالانجيللهذا

فىلهمسلاحأمضيبرناباأنجيلأنمعالحديثهأوالقديمة

العربيهالكتبفهارسفيحتىيردولم.والمجادلاتالمناقشا!

)جلاطسيوسالباباأصدرهالذيالأمروأنكماله.دكراالقديمه

أسماءفيهيعددم294سنةالبابولةالأرلكةعلىجلسالذي(الأول

بربانا()انجيليسمىكتابعدادهأوفيمطالعتهاعنالمنهيالكتب

بزمنالمسلملننبيظهوركبلموجودأكانالانجيلفهذاوعلله

طمست)الأغنسطي(بالانجلليسمبىانجيلاهنكأنكما.طويل

وينتهي)بولص(بالقديستنددبمقدمةلبدديءآثارهوعفرسومه

فمنبربأناأنجيلفيذلككأنولماالللديد.فلكملرفيهابخاتمة

وأنهذا.بربانالأنجيلأبأالاخكسطى()الانجيليكونأنالمحتمل

منهنسخةعليعتزالمنصارىأوأليهودمنالاسلاممعئتقيأحد

فيفصاغهعشرالخامسأوالرأبعالقرنفبىاللالنلهأوالم!ونأنلة

أصله.بذلكفخضالانفيهتراهالذيالغالب

ذهبوأالمدققينالعلماءمن"كليرونالبسلانيبطرسالممعلميقول

الممتأخرلينرأيولكنبولمسرفيقبربانأكتبهاالرسالةهذهانإلمى

(صح!حة")144خيهراليهنسبتهاان
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الالجيلاسلوب

منبأهرةآياتعلبىالىقدالانجللهذأفإنتقدمماكلوبعد

الألبابشمحرواسالبالأدبله.الفلسفةمنراقوطرازأالحكمة

اليترمبموهيالتعبير.فيانبساطةفيهاماعلي.الساميةببلاغئها

البهيميةالشهواتعنوتنزيههاسامأفقالمىالبشريةالمعواطفترقلة

مقبحأ.الفضائلعليحاثأ.المنكرهعنوناهيأ.بالمعروفأمرأ

الناساليالاحسانسبيلفىنفسهتضحيهاليالانسانداعياللرذالل

أخوانه.لنفعويحلا.ل!انلهاثرمنهيزوالحلي

الئراجم

بهاقاملانهبالسبعلندةسملتSeptugintالسبعينيهالترجمها-

)بطليموسالحاكممنبأمريهودياحبرأوسبعونألثانأوسبعون

ترجمهاكدموتعدباليونألهمكتوبةق.م283-282عامفيالدلمفوس(

وهيالاغرلقيةالعبرلهالأصليةنسختهاعنالقديمالعهدالأسفأر

الكتبفجمعالاسكندرله(مدلنةفي)السائدةىا)الهل!نيةحذاح)1اللغة

Serapis)سرابيون(لمهيقلىصنمهيكلفيووضعهابخاتمةوختمها

الترجمةومنالعبرىالاصلىالنصمناللرجماتتوالتثم

اليونأنيالأصلمعتلطابقلاترجمهالقديمةالالثلنيةالميالسبعين!ة

.المحتويفيأوالأسفارعددفيسواءالعبرياو

سنةالمكاملة!االدورأة11فيمرةلأولطبعتالدونانيهالمدرجمةوهذه

المبنلاكيةفي(Aidine)الملينمطبعةنشرئهاام851سنهوفيامءا7

ام.ا-951أء8عأم

كتابةمنولظهر(Valgata)الفولجاتأالرتينيهالملرجمة2-

والئألثالئانيالقرنينخرلظهرقدإنةوكبريأن()ترتولميأن
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فيوتقع،اللونأنيالنص،5181يلسبعلنيةلملدرجمةطبعةأول

صورنأهاالتيالصفحةهذهودشملالكبيرالحجممنورقه452

الكتب)معنونةوهيالتكولنسفرمنالأولالإصحأحعلىمنها

.(والجدلدةالقديمة،المقدسة
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افرلقيةشم!فيواحدةالممقدسللكتابلالييتانلرجمانالمللادي

وكداللرجملينبينوارتباكاخلصأأوجدمماايطاليةفيوالأخري

42جيرومالقديس(الأول)ديموسالباباكلف 0 - r 4 )Y Jerome)م

.معتمدهقحاسيهنسخةبدلقلح

وسملتم454عامأيسنهعشرينفيجيرومالمقدس!انجزوقد

افامالبريطأنيهالمعارفدانرةتقولالفولمجاتأ.الملاطتنيهالنسخههذه

بعهدلةالمقدسالكتاببتلرحمةالبابامنبتكللفجيرومالقديس

والنسخةالقديمللعهدللاغريقيةالسبعلنيةالنسخةعنوالجديدالقدلم

الفولجاتأنسخةوسميلام4.4عاماللائينلهاللغةاليللعهدالاغرلقية

فيوالممستعملةالممعروفةالمقدسللكللبالوحيدةالنسخةوكان!

مجمإكرهاالمتيواللرجمهالوسطيالعصورفيالغربلةالكنائس

الليوهيالفولجالاعنماخوذةام546سنه(د!محR)ترنت

OFFICIALالرسميالمقثس!الكلابأصبحت BIBLEالكاثولملكيةللكنيسة

1)5المرومأنيه t).

المخطوطاث

سيناءنسخة-ا

الرابعالقرنإلبىيرجعلدولنهاتازيخأناللاهوترجاللفترض
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الأسفارلرليبفياخللافمعالعطلننصوصتضموهيالمدالسى

المعترفغحرالأسفأربعضتضموكذلك.المحتوىف!النقصومع

الألمانيالباحتاكتشفهاوقدوغرهأ.بربانأالقديسرسائلملربها

ديرفيأم4AtسنهTHISCHONDOع!)سنمندورف(الدكلورالمغامر

فىوحفظتروسداقيصرإلياهداهأوقدبسيناءكأنلرينسان!

أ.33iعامالبرلطانيالمئحفإلينقلتثمبطرسبرج

الاسكثدريةنسخة2-

وتضمتقريبأالمميلاديالخامسالقرنإلييرجعتدوينهاتارلخ

عشرالسأبعالقرنبعدصفت.ناقصةوهبىالاضلقىالمجثيدالعهد

ملكإلي-ول!اLUVCORISلوكارس!()كريلوأحضرهاالميالدي

وهماEMENT)كامن!(رسالتيتضموهي(الأول)جيمبىإنجلترا

.لندنفيالمبريطانيالمتتحففيوحفظتجدأنأقصا!

ع!،ممم!3*هسأ37+*طهـح)+ولالمفاتيكان3-نسخة

القدلمنالعهدللننصتضموهيالمللادىالرابعالقرنفيدونت

غيرالكئبأيضاتضمكما.المواضعمنكئيرفينقصمعوالجديد

قبلمعروفةتكنولمالفاتيكانمكتبهفيمحفوظةوهيالمعتمده.

أم.481عام

THE)س!ط!ولمم!الإفرايميةالنسخة-4 CODEX

لحوىوهيالخامسالقرنفيكلب!أنهااللاهواترجالويخمن

المعهدلأسفاربالنسبةخاصةأهميةلهاوانجدأناقصأيونانيأنصأ

ببارس!.الوطنيةالمكتبةفبىمحفوظةوهيالجدلد

THE!3بيزانسخة5- CODEX BEZA

تضموهيالمللاديالخامسالقرنفيكتبتأنهالفحرض
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صدرملرالنصوصمنكئيرمنخلوهامعالمرسلوأعم!الأنأجيل

الد!اقدمهاقدوكان.كمبردجمكتبةفيمحفوظهوهييوحنا.افجيل

THEر!ه"ه2DE!3!+طهالكالفنيمذهبمنالبروشمتانتيالدينرجل

أم(.506أ-)951

BOSILEENISبازلنسخة6- THE CODEX

نقصمعالاربعةالاناجللولضمالملالديالنامنالقرنفيدوت

فيها.

بسويسرا.بازلجامعةفيمحفوظةوهي

TIEلادباثوسنسخة7- CODEX LAUDIANUS

بينالمحوارأعمالتضموهىالميلادياللاسعالمقرنالمبىولرجع

أخريمخطوطات4وهنك.باكسفوردبوداليانأفيمحفوظةوهي

أليترجعفهيكتبتها.زمانوتأخرلنقصهاشانأأدلالنوعهذأمن

فيمحفوظةوهيتفاؤلا.افدراضالهماكثرحسباللأسعالقرن

1(.بروسيا)46وتفليسوسويسرابأمريكاوواشطنبفرنسابأريس

الكتبةنص8-نسخة

النصبضبطبالقدسيهودكئبهأشئغلالميالديالنانيالمقرنفى

إلاللقرأءةوضوابطللنبرةعلاما!ولاحركاثلهلوضعلمولكن

بالمسورة.باسمالمعروفةوهيالميلاديالسابعالقرنفي

المسورة-نسخة9

الميلادى.العاشرالقرنمنالأولالنصففيالالعرفلم

)الكاملة(-المنسخة01

نروس(سيزديخيمن!نس)فرنسيسكوإشرافلحتطبعت
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المكردلن!وفاةقبلبكاملهاالتوراةهذهطبعلموقد.طليطةكأرثين!

علي)ألكالا(مدينةفيام521سنةحتيلنشرولمأم.517سنة

مكتوبةوكان!()خناريسنهر

طبريةمدرسةنسخةا-ا

تح!ام.525أم-524البندقيةمدينهفيأجزاء4فيطبعت

المدرسةلرأسوكاناشدر()ابنإسمةيهوديرجلإشراف

طبرية.فيالفلسطينية

بابلهدرسة-نسخةا2

إشرافتحتالميلاديالعاشرالقرنمنالاولالنصففيطبعت

المدرسةرأسعليوكان(نفتال)ابنإسمةعالملهوديرجل

1(.)47بابلمدرسةأيالمشرقيه

ألالاجيللغة

اليأولهمنالجديدالمعهد"إنتقولألامرلكيةالمعارفدائره

الشفويهألاولياللعاليمآنمنالرغمفعلياغردقي.كلابهوآخره

مدداولةكان!إنهالاشكوأقوالهيسوعباعمالتختصاللي

يمضيلمفإنهوتلاملذه-المسيحبهاتكلمالتياللغةوهيبألأرامية-

الدارجهالاغرلقحةاليالشفولةالمتعاليمهذهتترجمأندبلطوللوكت

تزالولاالمئحضر.الابيضالمبحرعالمفيالحدلثلغةكانتاللي

الجديدالعهداسفارفيوهنكهنانوجدالاصللةتلاراميةمنبقابا

والمثالان)15/34(و)5/41(مرقسفيفانجدةالمثالسبيلوعلي

هما:

صبيهيالفسيرهالذي،قوميطليثالمهاوقالالصبيةبينوأمسك

!!.قومياقوللك

http://kotob.has.it



لمأألوىالويلمحأئلعظلمبصو!يسوعصرخالتاسعةالسأعةوفى

و.لركئتي!لماذاالهيالهيتفسيرالذيسلقدلني

كيرربردفوردجورجدكلورلموقاانجيللفسيركتاب32ص

9591..ENCYCLOPEDLA AMERICANA
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!هعا"ط! "THEGOSPEL IN MANYTONGUES"
VtCIMFNS!م175!س!ول

FIFTEEN DIFFERENT SCRIPTS FOR OUR
ARAB BROTHERS ALONEII

م!مه""مر
مس!اس!5

*"؟صهه+**؟6*+)."
3ب!6؟د*+حمم-سي

ر*"مي-م!ر"-سم!ادلأ
ول!ى:

سم!
*7."سى

+!سمسمه،-*3هيم!
!ى"-ما!ي

!مههـه!م!سىء.الى.،مىول

ا":خلاخطومططصاكبط-"،،!

لم.93صه!شر!د!جكمهواشلل"!ت

س!

،.--حمي-*جم*

..."11!ه

.Vlرداحمlاسصتارلرةم!لافي

04ث!ء+"!عساء+مر.*"م!6
.فى"مصر

بخذطغفزبنهوتلمئه!قيأقوذ

نجتوتلمابذينعابىف!نلآضئهتلخلغ

ممحي

"مى،.!ما

،ي"

"يى2س

ممس5هـا،؟هعىئرمعيلصابخر
51-سم،اهرع!لصالفه

هـ،"

؟اترسه"سدخنىررءتذصة:نجهت

.".؟هة.فيات!حت(""لم"ءت!.ة"،:ا

حممه!

**6yw pmw-يءول!"-،*

*ر+.؟!3؟،*-،"ول.!ي*)86

،ول*-!8"مي*3

1"2

برم!لثممموبنوداأصكه

2مبر،اههعاطحألهعلأنمةا،ثه

فهه

IrdKسلا.1512 c .w For

رر؟خثصه*ئ!.:خض-ث-،با

محصي

حترغطهقهنل!لجلا!كرطالمناله

ماسشلالخ!!كلور-ار

ال!اللكاله

ل!ثه.ء حب!دمجهعه5تء

هايبمجمقئبرشمد+مموثيقبي

يتتشانه

مى6

"هـ،ب!ا.تلرمم-قىلاد

هـبد1شكلشبخلىلجكز؟،تالى-ءلم

--------.لاه

منهاء،المحليهاللهجا!وحسبالعالملغاتبكلجيل

كذمنمأخوذةصوره.الأخرىأيغاتغيرعربيةخا!

.11اللغاتبكليأنجيل
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الطباعة

11ونموهأأصلهاالاناجلل11كتأبهفىجران!يكفريدلقول

,F.CGTRANT: TGHRE GOSPELS THEIR ORIGIN And their groowth

3.325791 p%بهكامذلككانالعهدمنمطبوعنصأولإنح"ا

فيالمنصيحفظكانالمتاريخهذأوقبلم1516عام)إرأزموس(

ويوجد.كثيرينلكتبةمجهدةأيدينسختها!فىا+(us!اipts)محفوظات

أليورقمنقصاصاتبلنمأ.47.المخطوطاتهذهمناليوم

.القماشأوالجلدرقأئقعلبىكاملةنمخطوطأ!

ولاكبيراإخت!اتختلفالمخطوطأتهذهجميعنصوصإن

حىالناسخكانومهمأالمخطأمننجاقدمنهاأيأبانالاعتقاديمكننا

أخطاء.إرتكبقدفأنةالضمير

الأصللة.نسختةعننقلثالتيالنسكلفيبقيتالأخطاءوهذه

لتغييراتتعرضتقدالاحجامجميعفيالموجودةالنسخأغلبإن

القراءةإعادهدلئماعملهميكنلمالذبنالمصححيينأيديعليأخري

)148(.المصحيحة
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ىئحصوهم!.-أءللأجم!ب!

اب!يخيل!عىأنائةفىضس!

ص!.هن!مو!رمو!ىير!،مةت،صكة،ممىسىيكل.
ث!مب.!وسع!لىوربيياكلم!"ىقا."كل!با!رحرم!

..!ىه.ويه!هسكومعىالان!"؟و!وبو.وكل*ء.جمبورو،هاهكل
كل/كىه!فىصثيب"ء!اح!.،فير!وررودلىسمكل5رربب!هـكل
!ي4،!ض!صءكل!

جانبدكلهة؟نرم!ب!سةام!ممااحبملىسمب!3فىسبصدفى
اضشحبوفى..بنيحبالهحبي!تش..اكلومحاكللى!سر1حب
حعيشور،اهزاىوستثصدأحم!حبرص.هيويهيهبمحبكل

واكلةهـعاه!ص..وحبسكبص!ص..ا*ميرمب
ما!هتهباع!فىديسةسه-!حلمنما!بن،فامى*.0وقترص

-ير*-لىكلبتر!ر..!حبهنمدايصضصثرةكله!يتسع،ممومكل
كيضةلواربة*صة"ثرمةصمأثبلة..للعور.!بلىتصههب!
ساس!ء،مبىرمييفيس،مىحبشر*5كصها..

حر.مل*بعهـعتلو!لى،اب
.era.صومماصةروبصسبو!كلي!قىص!.مستطعدطا
*مري!،فب!عييع،صدروحووهفىدلا..بهباص،فى"مدا

مثل!احيلنص5ادزفىحوء!..!فهضديهاامكإما!بدلقيممس5!
..سم!ةيرالص!ة*لىهن..ثر*

..ا"فبيرثليىههصبكلمشعمميةكمي!مهw3,'amكتض"س

ي!سصر..*هسبيلهضقي8سحمر،مبس!صس!!رمتiعانم!8
..!!ي!مهشو*لىدعععةدمث!شء،بروهيشا،4!صس!

..عض*ضيا.شحفوص!*ثب!..جمصكميفى"ن!*صسةددال!د
اللويال!..3بيلطي!ىعلا،سحيةلط+برأ*هزلور0،مله

161برهمرةو!وش hVVاصى.للعيمى!بيكل

جم!ى!ملهبماكلويةاثرجةعد*بييمثسميكل"مواليصه!كلرس
..(احينيةبدلتةعدقي*فيلي!راوتف!اصلييو،هيحرو3وص..صر
،اس!،ومن،حنثةشا+!يلكربهلىبش!ل!أمربةعصم!دصىم!
اسيثه.ا!رميةللئ!5!

صه،!"66؟سنهلىمصم!!ر..صما،سنه.فىسرحربةهدعلىدمركه

ورلم!صصهيبقيمملمتالنعى.م!طكلةب!هل!هليصل!م!أ!رؤمد
صيت!رمحسنوءنجعفدس*هرييم3.،وم!دسالبلدكتهـقىجمب..
"بكعةدهدمسة،كلم!..عدأطهناي!ىلىجمبييىكلعمثيمرند-يمة

05،*فب!فمببةشب!ة+بمم

دسيحفيغفيو!.ء.حسمبيةجمةمدمل!ىينرب!يمتر!يولا

حفبرم!كل!"ف..مرر*مبيل"!صلوليى*نجلور.!ةحيبه
ص!.ي!!ةلىدأ.،!ثميررلىع!ي5-لر*نب!سة!كلرومى

'*صيثيم!،مم!ل!مسيي!دم!روتدب!منح!أ*.!.،*ام6
0001،صننبء..*بخل Lielاعلم!ش!!مبعصlfoبرمكب!ارم
ب،!حى..+ممكلءلىطي6؟ناء:مىدسسصسس..دهدث!!وص
...جى،ه!موند!،ء.سىأينهكي"ا:لض.."مرم!لىا!ء

لأ.ة،يىمىلىميم!كل+لي!..ابت"يببةلىحمبيمداسيعضدلي

..ءفثاروكلاو"ليت*فبل!يةسدحيركب

ل!نبل2اب!تشمةه!مرمكةلىوالمرأه!وكليضهلىوع!

بالحذفمعهاوالتعاملالأناجلللأليفماأشكالمنعصريشكل

0246العددالمصرلهساعةاخرمجلهفينشرمقال.والإضافة
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القديمالمعهدهوامش

المزامير:منمأخوذالكتابأولفبىالندأء

/6-86/ء-4/84-؟3/4-2/47-6/أ-94

7-88/8-98/9-98/01-19/11-59/12-

89/5 / 1 14/52 / 1 0 -. ( r13-ا-1/6116أ/

17-11818-42191-941.

أنوعبدمنس!د.وهميةشبهات94ص

ليوئاكسلالمتوراة452ص2

بوكاىموريسالمقدسهالكتبدراسة18ص3

نفسه28ص4

نفسه23ص5
نفسه92ص6
القدالعهدالفولكلور2203ص7

نفسه23ص8

نفسه27ص

نفسه28ص01

نفسه27ص11

المقدسةالكئبدراسة92ص12

بالقدسالمعهدالفلكلورص13
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نفسه17ص15
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نفسه24ص18
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المقدسالكتبدراسة33ص2(0
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نفسه5501

نفسه56.1

نفسه14401

نفسه).118

!!يخفسه

ليوتأكسلاةالتو91-ء

الم!احبهدفلفلكلو

182-Arنفسهأ

لبولاكسلالنوراه44

ال!أ!كدفلفلكلو

نفسهأ2120

ليولأكسلاةالتو65-73

الصا!بهدفلفلكلو

نفسها52240

نفسهأجي232
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أنفسه2520

نفسه253.1

نفسه.4101

نفسه254.1

ا!ئ!ئاكسلالئو

المعهـا!بهدفل!طو

نفسه15-16-1825-،/

نفسه.2.2

نفسة4502

نفسه.13.2

1280Yنفسه

نفسه.13.2

نفسه16702

نفسه02)96

نفسه18.02

02 ( iIنفسه

نفسه18702

نفسه02..2

نفسه21802

نفسه92202

02 Y Y Iنفسه

نفسه24802

المقدسهالكتبدراسة93

نفسه2602

نفسه55
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نفسه74

القد!العهد
ليولاكسلاللوراةء452-43

نفسه0-5.6

وهميةشبها!11

الفلكلور14102

1 0 ( iIنفسه

نفسه61

الفلكلور02)14

نفسه46101

نفسه70101

نفسهأ420.
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المسلحية6

المسيحية6

المسيحية6

المسيحية8

المسدحية8

!ل!حمك!ألانسافيل!

المقدسةالكتباسةد9

المقدسةالكباسةد9

المقدسةالكتبدراسة7-97

01،يفسرونهوكيف.المتا2

Vالمقدسةالكتبدرأسه

الممقدسةالكباسةد6

جونقأ.د-إنجيللفسير13

BYحياهذه6 DEEDAT

الغفرانأ

الغفران18

المقدسةالكتبدرأسة8
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الغفرانأء
وهميةشبهات713

المقدسةالكبدراسة6\/

32 Vوهميةشبهات

وهميةشبهات328

اكص

المقدسةالكتبدراسة87

الغفران71

الغفران71

محمدا98

لوكاإنجللتفسبر32

SAINTا JOHN, PENGUIN PP

المقدسةألكتبدراسة59

ألاديان186

.iالمقدسةالكتبدرأسة

المقدسةالكئبدراسة19

الاأ!لمعارفألر

الغفرانأ7

المقدسةالكلبدراسة09

افجيل!قس

المسدحية88
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07

المقدسةالكتبدراسة07-74ص

الانسانية

المسيحيةأLAص

المسيحيةأ17ص

03،الإنسانيه.تارمعا396ص

03الانسانية.تارمعا96ص

03الإنسانلة.تامعاYص.9

14ص Aالمسيحية

الممسيحية62ص

المسيحية661ص

المسيحية62ص

المسلحله13صا

المسيحيه)1)ص

المسيحية331ص

المقدسةالكتبلراسة

03الانسانلة.تامعا6.7ص

المسيحيةأ31ص

المسيحيةا31ص

المسلحية801ص
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صيي
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المسيحية98-19

المسيحله98-19
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المسدحية001

المسيحيه07

المسيحله1ا-6080

المقدسةالكئبدراسه37

الانسانية

المسيحية141

المسيحيةأ21

الممقدسةالكبدراسة71-73-74

المسيحلةأ01

المسيححة281

المسيحية311

المقدسةالكتبدراسه49

أ!ص

49 -A iالمقدسةالمكتبأسةد

2 170 ruJاللا.

الانسانيه

الانسانية

الانسانية
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المقدسةالكتبدراسة66

المقدسةالكتبأدراسة12

المقدسةالكتبادراسه.4

المقدسةالكتبادرأسة11

المقدسةالكتبأدراسه16

وهميةشبها!256

!نه!تفألان!ط

!!نه!

!نهتفالان!

!بهتيهال!

الغفران49

ليوتاكسلاةالتو61-62

المقدسةالكلتبادراسة17

المقدسةالكتبأدراسة18

المقدسهالكلبادراسة91

لحنهتكصألان!

المقدسةالكتباسهأد25

ألان!طتاريخمعالم3ج307
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134

135

136

137
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014
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43(
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46(

147
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أ الوهابعبدا!فحمد
الممقدلهالمكباسةأدأ-1725ص

والمسيااللاهوتص!
المقدسهالكتبدراسة1.هص

!!الانسانية

)ن!ف

الغفران91ص
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المقدسهالكلبدراسة89ص

000105تار43-74ص

01الحىإظهار-266268ص

المقدسةالكتبصراسة

266-268(...L01المحقإظهار

بيرالممقدسلملكتابالحديثةالمقدمه

ALA.71-07!ICANA-.13.LOV P

المسيحدة84ص

المسيحلة88ص

المسيحيه88ص

وهميهشبهات25ص

!!!ه

يطانيةالمعا!دلمجتفا
المحا45ان!صوصا
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اجعلمرا

.بيروتا989المشرقودار2991طالمقثس!الكلاب-ا

البرولسلانت.ترجمة

علوبالوهابد.عبدترجمه.السامييندلانه:سميثروبرشمن-2

دألرجمة.قديم

جاولدالعزيزعبدترجمةالانسانلة.تارلخمعالممولز:.أ-هـ.ج

القاضيمنصورترجمة.الطبلعيالدلن:لاغريهجاكلين-4

أصولوالغربالعرببينالمشتركالماضى:رانيلا.أ.ل-5

ابرأهلمنبللةأ.دترجمة.الغربلهالشعبلةالأدب

لرجمهالاسأطدرمنجمعأكممقدسكلابالدوراة:تاكسلليو-6

اسحاقميخائللحساند.

المقدسةالكتبدرأسة:بوكأىمورس!د.-7

الدورأةفىالجنس:مقارشفيق-8

واحدلإلهنالنهةرسل:أرنلديزروجله-9

الرومانلةالامبراطورلةإضمحلال:جيبونإدوأرد-01

درهأبوعليمحمدترجمةوسقوطها.

جوانبه.شىمنالتاريخ:تيرنروفرأنكآزمنتستحفن-11

محمود.حمديأحمدد.ترجمة

خليلالديننورترجمة.الصليبيةالحملا!:رأنسلمانسئيفنأ-2

فبىا!جهودبذل:المغربييهوذابنشموللالاعظمالمحبرأ-3

.الد!ودإفحام

الرسالة:الاورشليمىشمولللبناسراليلالاعظمالحبرأ-4

أليهودية.الديانةبابطالالسبيعله

للدكتورالذكرلاتأرض:فلورنساندريهأ-5

العلمتاريخ:سارتونجورجأ-6

زلادةنقولاد.ترجمة.المبشريهتاريخ:لولبنىأرنولد-)7

.المقدسالكتابحولوهميهشبهاتالنور:جمدمنس!د.أ-8

الوهأبعبدد.ترجمهالساميينديانة:سميثروبرلسن-91
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علوب

الأساطلر.منجمعأممقدسكتابالتوراه:ليوتأكسل0-2

أسحاقملخائللحساند.ترجمة

المقدسةالكبدرأسة:بوكللهموريسد.21-

المتورأةفىالجنس:مقارشفيى22-

واحدلإلمهثالثةرسل:أرنلدلزروجله23-

سقوطها.الرومأنيهالامبراطوريةاضمحلال:جيبونإدوارد24-

درهابوعلىمحمدئرجمة

جوأنبه.شليمنالمتاريخ:ليرنروفرأنكأزمنتسللفن25-

محموفىحمدىأحمدد.لرج!ة

خليلالديننورترجمة.الصليبيةالحملا!:رأنسيمانسئيفن26-

مصادرفيالمسيح:الوهابعبدأحمدالمهندساللواء27-

المسيحدةالقصائد

الأخرىوالأدلانالاسالم:الوهأبعبدأحمدالمهندساللواء28-

ال!هودومحمد:أحمدبركا!.د9-2

والأنبياءالنبوه:الوهابجمدأحمدالمهنثساللواء03-

وتطورهانشألها-المسلحيةجنلبيير:شارل31-

الحق.إظهار:الهنديالرحمنخللل32-
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لفهرسا

المموضوع

ءاند

هدخل

رقما

القديمالعهد

الأسفار:الأولالباب

العهدكلمةمعنى

القديمالعهدأقسام

الخمسةوالأسفارموسى

موسى؟توراةأين

المصادرعنالبحث

؟أذنالقديمالعهدمؤلفمن

التاريخيةالأسفأر

الصغارالأنبياءاسفار

الشعريةالأسفار

الضائعةالأسفأر

العبريالتراثبينالمدارنالمنهج:الثلأليالباب

القديمةالبدائيةوألائار

والانسانالعالمخلق:أولا

القأتلقابيلعالمة:ثأنيا

الكونيالطوفان:ثألثا

البابليةالطوفانأسطورة

العبريةالطوفأنأسطورة

بابلبرج:رابعا

العهدقطع:خامسا

الأصغرألابنوراثةنظام:سادسأ

إيلبيتفييعقوب:سابعا

لصفحة

03

201

701
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المموضوع

يعقوبحلم

المسماءسلم

المقدسالحجر

الشهادةصخرة:ثامنا

اللهيصارعيعقوب:تاسعا

النقادملاحظات

النناقض:الئالثالباب

لذاتهالنصنقض

الأصليةالخطيئةأ(

ودليفهشمشونقصة2(

الكاهنعاهرة3(

الأرضعلىالغرأميةالمالثكةمغامرأت4(

عنهخأرجلاهرالنصنقض

النصوصبينالنتاقض

الإجمالىالنتاقض-الأولىالطريقة

التحليليالتناقض-الئانيةالطريقة

الكونخلق:أولا

آدمسقوط:ثانيا

نوحطوفان:ثالثا

المصدرينبينالموأزنة

الحديثبالعلمالقديمالعهدموأجهة

العالمخلق:آولا

الكونتكوينتاريخ:ثانيا

الطوفانتأريخ:ثالثا

المقدسةالوحيلغةآين

الصفحةرقم

701

801

901

112

115

123

125

125

142

151

915

163

163

164

172

172

177

182

184

918

191

29(
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لموضوعا

المختلفةالترأجمفىالنصأختلاف

وعليه

الجديدلعهد

الألاجيل:الأولالباب

وسماتهاالأناجيلتصنيف

الجديدالعهدمحتوى

أعتذأر

المسيححياة

الاناجيلمقدمة

الاناجيلمؤلفو

وانجدلمهمتيالمقدلس

؟لماذا...الأولالإنجيل

متىأنجيلصفأتأهم

وإنجيلهمرقسالقديس

الإنجيلمواصفات

ومثألبمآخذ

وإنجللهلوقأالقديس

لوقاإنجيلمواصفات

وإنجيلهيوحناالقديس

والفروقالاختالنهات

الرسولللم!بو

الفجانيالتحول

التائبوبولسالرسولبرنأد!

الئالثالنتمعب

يسوعتعليمإلىاضلفتمبادئ

الصفحهرقم

4q(

791

702

802

021

215

21!

228

922

231

232

yrf

vro

236

923

241

43y

246

025

YO

253

Yoo

258
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الصفحةرفمالموضوع

26بوللروتعاليمآراء i

273والرسائلالرسلآعمالنقد

276المصادرعنالبحث

277هولتزماننظرية

278المصدريننظرية

المسيحيةبينالمفارنالمنهج:الئلأليالباب

283البدائيةوالوئنية

992المقدسالثالوى

103الالهآمالعذراءمريم

403للمقارنةالتوضيحيةالجداول

317المنداقض:الثالثالباب

321البيولوجيالمسيحنسب:أولا

8rللنصوصنقديةدراسة:ثانيا V

rryالأنسابفيالقديمالعهدعنالأنأجيلالخف

337المسيحطبيعة:ثألثا

348إلهليسعيسي

934الفصحعيد

80الالامروايات

0roالمقدسالقربانتأسيس

354الناصرييسوعصلب

351المسيحصعود

62rوالشيطانالمالئكة

rIAالمقدسةللنصوصالإجمابىالنتاقض

383وعليه

385الابوكريفا

938والرسائلالرسلوأعمالالأناجيلأسماء

793الرسولبرنأباالقديس
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الموضوع

الرومانيبولسمعبرنابأالقديسموقف

برنأباإنجيل

الإنجيلأسلوب

التراجم

المخطوطأت

الأناجيللغة

الطباعة

القديمالعهدهوامش

الجديدالعهدهوامش

المراجع

الفهرس

ابصبالحةرفم

204

904

904

17f

9(f

423

942

432
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
ÊbÌÜ¸a@Ú„äb‘æ@ÚÓfl˝é¸a@ÂÌánËæa@Újnÿfl 

The Guided Islamic Library for Comparative Religion 

http://kotob.has.it 

 
 

 

 

مكتبة إسالمية مختصة بكتب االستشراق والتنصير 
 .ومقارنة االديان

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 

 

 التنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 

http://kotob.has.it/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/ar/rss.php
https://www.twitter.com/guidedlibrary
https://www.facebook.com/guidedlibrary



